
Mučeníctvo sv. Šebastiána· 
( časť obrazu) od Jána 
Bazziho, zvaného Il So-· 
doma (1477-1549). - Ga
leria Pitti vo Florencii . 

• 
Martirio di S. Sebastiano 

(partieolare) di Giovan
ni AntonioBazzi, detto -Il 
Sodoma (1477-1549). -
Galleria Pitti in Firenze . 

• 
The Martyrdom of St. Se

bastian (detail) by Gio
van.ni A:ntonio Bazzi, cal
led Il Sodoma (14 77 -
1549) . - Pjtti Gallery in 
Florence. 
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The subterranean Rome. 

SA/NT SEBASTIAN'S ROMAN CAT ACOMBS. 
Accord'ing to the local tradition, preserved ·by Se

veranus, in the latacom,bs of :,t. Sebastian in 
Rome, rest the bodies of 174.000 mart)TS, and 
thl},~e ar.e by no means aU who lovéd their Master 
even unťo death . The method, during the Roman 
persecutions, f<,r ma.king Christi.ans. reca1ú was not 
unlil.-c tluit used in China by the B oxers in 1900. 
Piotims were asked to give ttp their copies of. the 
Scriptitres and offer sctcrifice to the heathen gods. 

Now just a word ori this general term of Cat11-
comb as gi11en tq that of St. Sebastian. To this 
pecu.liar bu rial- plctce is given the ncu_ne of the local 
Patron Saint Sebastian mul also that of the " Ca
tacomb " . The original meaning of the u·ord „ Ca
tacomb " ~ not definitely known. Severnl different 
interpretations liave been pro,posed. The one 
which seems to be most generally accepted a.t the 
presPnt is that the name " Ccitacomb " was not 
originctlli connected with the, idea, oj the bu.rial o/ 
ťl-ie rlead, bns wrľs ľatlier the name of a particula:r 
locality in the environs of Rome where the Chris
tians interred thér rlead. Due to some pecnlinrit_y 
in I 11 „ c.nn~a•iratwn Qf the gro11,nd, 11ossibly a, 

· " lwllow " , tTw name of the locality was associP.• 
ted ,rith the first burial grouru.l, and. ci.~ others tľ<'· 
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re located in the nearby hill tlie "place name " 
beccone ac " class 1w11ie " . 

The present Basilicci of Saint Sebastiari was re
built in„ 1611, by Flaminio. Ponzio, for Cardinal 
Scipio Borghese, "on the site oj a chuľcli which 
had been f01.mded by Costant ine, where Qn~e cxis
ted the house and garden o/ the matron Lucina, in 
l;Ólúch she hnd bnriecl the Q(>d.}'. of Seb(l.stian, after 
his (second) martyrdom uruier Dioclt>tian. The 
basilica cont ains nothing ancicnt, bnt the six gra
nite columns in the portico. The altar covers the 
relics of the sciint, afL(l. the chapel of St. Sebastian 
has a statue of him in his youth, designed by· Bcr
nirti and exccuted by Antonio Giorgetti. -- -

The5e are the c;atacombs which have been most 
ftequentlj' visited by stranbrers, becciuse they c.ouú.l 
always be seen on cippliccition to the monks atta• 
ched to the church, though they are of greatly in
fe.rior intere.~t to those vf S. Calixtiis. 
· 'Thís Cataco111H is tlu? real ecirthly Paradise ·of 

tlie great Sciints along the Centuries. Ileaľ as the 
..Anglican Northcote - soon contradicted by the 
Exca11ations - described th.is purticular note oj this 
lloly Plno~: , . Though fntu.re exc~vations' may 
bring to light much that is interesting in this Ce
rnetery, thP small portion now accessible is, as a 
speoi,nwn of the catacom.bs, iitt<ffly without value. 
1 ' . 

M m1ly interest consists in its religiou.s associations: 
her<> St. Brirlf!,et u·a.s wont w . lmeel, rcipt in con
templation; here St. Charles Borromeo spent ichole 
níghts in pr<t)··er.; mul here the heart o/ St. Philip 
Neri tťas in/la.med wirh divine love as to úzuse hís 
1:ery bodily jrame to be changed ". 

Such a sa-intly dtlvotion to tlú.s Ccitaco.mb is quite 
-~ple1ulidly noticeable in Saint Philip Neri. Tlie 
grea.r Convert and Oratorian himselph, ]ohn Ben,
ry Ne-wman, in, t/z.e y<>ar 1850, f rom liim derived a 
pou,nful inspiration for his almost classic little 
pomn: 

. , Philip, on thee tlie glowing ray 
Oj h eave1t came down upon thy prayer, 

To n_wlt 1,hy heart, mul bnrr~ myay 
.4.ll thac oj earthly dross was then~. 

" An<l so, on Philip when we gaze, 
W e SNl the image oj his Lord; 

Th,>. saint <Lissolves amid the blaze 
lf/hich circÍes rowuÍ the l-iving Word . 

· · The me<'k, the wise, nom<? else is here, 
Disp<m.sing light to m.en below; 

E-Jis (ťwfnl accents fiU t;he ear, 
Nou, kee.n as fire, now soft as snow ". 

Th<~ other pewl_iarit-y of the sacred burial spot of 
St. Sebas.tian is thut uhich crmn·ects tlu• r<>.rnem
brance of t.ht> apostle.~ Peter ancl Paul whose bodi,,s 
Kere lwre conserverl arul ven<>rated just here, on 
the yeM 258, Tusco et Basso Cousulíhus. 

Pope Damasus - th<' "Church dú:~mond", by de
finition - conjirms such. an information as git·en 

(Co tinatd on puze 55 
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K;!tždá doba je súhrnom prvkov núnulostných 
a budfrcnostuých, K starým skú~nostiam, sy
stémom a k otázkám pristupujú nové, v duchu 
nezasta,iteľného napredovania. Tá, ktorá do
ba má svoje osobitné problémy a formy, ktoré 
zavše rieší s takou platnosťou, že sa k nim, pod 
žiadnot1 zámienkou, nemOŽno vracať. Veda, pre
men v hospodárske, revolú~ie náboženské, poli
tl~ké a sociábte kllilú do popredh iný problém, 
ktorý z:vylmul dávať zas úhrný ráz dobe. Stredo
vek bol napr. zaujtatý mystikou, otázkami viery, 
vzťahmi kresťanskej viery k rozumu. V rôzných 
dobách na tie isté otázky sa zvyklo ináč odro
vellať, Z generácie na generáciu nastolenie a 
i.:::;pekt problému býv.a iný, Ako jednotlivec n1á 
svoju t'\1{1.rnosť a. cbarakter, tak ho má aj každá 
doba. Nejeden mysliteť, básnik a spisovatef sa 
bol pokú5il charakterizovať našu dobu. Jedna 
mienka vyzue]a v tom smysle, že naše storočice, 
je dobou rýchlosti, techniky a premien. Ze naša 
doba nena:;la ešte svoj štýl, ako ho mala dota 
reneza.nčná, alebo románsliá, že krystalizačný 
proces, ]{torý sa ueuzatvr.irá pred svetom nestíh
nu] ztmeliť závratné množstvo materiálu. Az:da 
v a-rchitoktúre (nemocnice, továrne, mosty) sa 
pľejavil tvorivý dur,h dneška výra.znejlie. Bás
nik P. Va1éry podelil doby do dvoch kategorií: 
do rom:mticl.:ej a klasickej ~ do časov mladistvé
ho hľada;nia, a mužného, šťastného vyzrievania. 
Podľa tohto meradla naš.~ doba bv bola ana.r
cbicko-romantická. Iný, nevšedný duch, A. Thi
baudet učil, že my sme vlastne šiestou roman
tickou generáciou. Staré ideále, (myslenia, or
t~anizácie, činnosti a civilizácie) ošumely a 
dne.:;ok hľadá nové hviezdy a svety, Jrnby 
sme sa chceli básnicky vyjadriť. Náš čas 
bol clmrak"terizovaný, ako vek Frendov a 
Marxov : -mravná, rozkolisanosť u prvého, so
ciáh1a výbojnosť u druhého, Ľudstvo sa 
podelilo do dvoch veľkých skupín: jedna uzná
va za centrum Boha, a druhá človeka. Prvá sa 
í12kostlive dovoláva príchodu Kráľovstva bo
žieho na zem1 druhá zas vypovedala vojnu Bo
hu, myšlienke, náboženstvu. Na j~dnej strane 
máme individualistov, na druhej komunistov; 
smery vyhľanené do posledných protív a vzá
jomne s.a nená vidiace. 

Reformátori minulého storočia venovali svoju 
pozornosť otázke slobody. A to nie len vo smys
le fi-,Owficko-mravno:m., aJe ajj pol/iticko-práv
nom. Bo,jovalo sa o slobodu právnu a sociálnu, 
ktorá bola zrušená dnes iba v Rusku a na úze~ 
miaclt nim zotročených. 

- Veľa sa píše o slobode aj dnes, ale je to omyl. 
Zivot čím ďalej má protisociálný smer. úlovek, 
so dňa na deň, sa stáva viac a viac číslom vo 
zmeehanizovanej mase. Ra:1, je to internacionál
ný kapifaJlizmus, h1akedy zas medzinárodný ko
munizmus, ohrožujúci slobodu v jej samých zá
kladoch. « Keby sa tak vrátil Diogenes», bovo- -
rí spisovateľ Dr. Sirtori, « nehľadal by viac. s 

DOBA 

lampášom človeka, ale slobedného človeka, lebo 
sme všetci - bez ohľadu a bez výnimky - ka
talogizovaní, za.rad'ovaní a preverovaní už od 
narodenia. Je podozrivé, že v západných zemiach 
o slobode sa rozpisujú lavičiari a agenti komu
nizmu! ». V predošlom storočí earopské a ame~ 
rické národy dosiahly slobody a a.utonomie. Hoci 
niektoré z e1rro11ských národov boly znova. ujar
mené Rru.kom (Estonsko, Lotyško, Ľtva, J1oi
sko, Rmum1sko, l.Uad'arsko, Bulharsko, Sloren
sko, Cechy a MoraNa) problém, ktorý cha-rakte-
1izuje túto dobu, nie je ani problém slobody, ale 
« vyššej sociálnej Spľavodlivosti ». Aby holo 
jasné! Nejde viac o sys~m, o odstránenie ruší,. 
vélio elementu (na pr, z obsadeného územia 
vyhnať cudzincov, kolonizačnú moc, atď:), ako 
podiíiitrnul nejeden spisovatel' a politik, ale o 
prestavbu suoločnosti, litorá boJa postavená. ua 
zákl~<t:ich li.beraf;.s711.cko-der-•'lkra.ticko-buržuáz
ných. 81}oločnosť tohto typu dohrala- svoju rolu, 
Nebude môcť dll10 odolávať revolu~ným nár,o
rom, pro4;i nej namiereným v celej bojovej m.
tenzite-. Nv;a doba musí vedieť nájsť rovnováhu 

Slovenskí gazdovia 
v časoch slobody a blahobytu. Dneská slo
venskí gazdovia sú komunistami sústavne 
prenasledovaní, zatváraní alebo posielaní do 

pdemyselnej výroby. 
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medzi tiechnikou, prácou a kapitálom, ktoľé na
pokon treba postaviť do služby sociálnej. Musí 
prekonať extrémy, ktoré ohrožujú spoločnosť v 
samých jej základoch. '.l'u nestačí povedať: od
stráňte komunizmus a bude zas pokoji na svete! 
Nie! Treba, konečne odstrániť, príčiny komuniz
mu. Shromažďovanie kapitálu, ktorý neslúží 
záujmom vospoľného dobra:, neznesie viac tok 
času. Porozumenie a spolupráea mec:lzi triedami 
a. kategoriami ohrožujú dve skut-Očnosii: a) bo· 
hatstvo, prepych a oplývame niekoľkých, núdza 
a bieda. mnohých; b) poťlceňo:vanie knJtítrnyeh a 
technických hodnôt v duchu pomýleného vysve
tlovania. 
Spoločnost bola zmoohanizovaná a vzhľadom 

na sociálnu diktatúru treba zachrániť aspo1'í len 
minimum ľudskej dôst-OJnosti. Be-L tej niet sociál
nej spravO(llivosti. « Základnou potrebou našej 
doby, ktorú musia mať na zreteli historici, so
ciologovia a štátniei je spravodlivosť pre ľudí 
vzhl'atlom na spoločnosť, v ktorej žijú; spravo
dlivosť pre kat.egórie vzhľadom' k výrobe, akého
koľvek druhu, ktorej sa zúčastňujú: spravedli
vosť pre hodnoty ducha, ktoré nemajú a nemôžu 
byť zaznávané, nech by už bola akákoľvek tá 
formula., ktorá by predstieľala ich ochranu. Spra
vodlivosť treba pre všetky národy, hoci medzi 
nimi-načim uznať mocenské stupne». 

Na.~a doba bola ďalej označená aj za dobu 

SLOVAKS AT THE CATHEDRAL 
Bľisban<', April 24, 1952 

Repre.sentativcs o:f the association of Slovaks 
atlendcd the 11 o 'clock Mass at St. Stephen's 
Catbcclral ou last Sunday, the occasion was thc 
fiíth annivenary oi thc death of Monsignor J osei 
'ľiso, ·who had hecu put to death hy the agcnls of 
the Kremlin on tlie 18th April, 1947. Tlie Mass 
was colcbrated hy Rev. A. Brown, and thc sermon 
was preachcd by Veľy Rev. G. P ower, C.M., Rector 
o[ Sl. Lco's U niversity College. 

,c On hchalf of the ArchbishOJJ, ťb e pľcacher 
welcomed the Slovaks to ťhe Cathedral. He remind
ed the congrcgation tbat 80 per cent, of the pcople 
of Slovak.ia wcrn C.atholics and it was not surpris
ing therefoťe that Lhe people o{ thal natiou had 
electe'1 Dr. Tiso as theiľ leader in thc warlime 
~lľugglc for freedom from alien dominatio11. For 
Mou,;ignor Tiso ha<l enslu·ined in his pcrson thcir 
Catholic and national traditions. 

Thc Slovaks o( Brishanc had gatlwre d befo-rc 
lhc altar to mourn the c...xecution of their pľiest
patriot; Jikcwi~e 1hC'y mournccl as exiles, for thc 
Iatc of their homcland which is now suhjcct to 
thc satanical domirialion and the fnll furv of the 
miuions of atheistic Cmumunism. -

Two hours befoľe he was led to tbc gallows, 
Momiignor Ti~o had composed a lettcť to Jiis peo• 
ple, calling on Lh<' Slovaks to remain faithfol to 
God and to lhe. Faith. He declared that the death 
he was to uudergo on tbc gallo-ws -within the next 
1wo hoors wns dttc to tJ1c unjnst and nihilistic 
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zmätku, protirečení a prázdných, politických' de
bát. Casový odstup uká:le, nakoľko a v čom 
bola len diplomácia., slabosť, váhavosť, alebo kri
ticl<é vyčl.:ávanie, pripadne leu zbabelosť. Napo
kon. zbývajucich pätdesiať rokov, pri tomto zá,. 
vratnom tempe by mohlo doniesf aj niektoré sku
točnosti, nepríjemné, prekvapujúce. Tažko je vy
nášať definitívne súdy nad dobou, ktorá bola 
nazvaná « permanentnou revolť1ciou ». Tofä:o je 
isté, že sociálna myšlienlrn~ ktorá je <lušou tejto 
doby, víťazue napreduje. E.'\.-trémy nemajú bu
dúcnosti. Revolučné hnutia sa dožadovaly a vy
máhajú sociálnu spravodlivosť. Bob je tvorca 
sveta, Boh nam dal všetkým život, zdravie a. in
teligenciu. Pred ním sme všetci ťovnakí. Bohatst
vo nemôže byť monopolom niektorých tried. Ta
noo pred zla.tým teľatom nebude trvať do ne
konečna. Pro1xeteľnosť vedie svet k vyššie1nu so 
ciálnemu zdraviu. Medzitým môžu sa dostaviť 
pohromy, lebo egoizmus ľudi vy1,a,duje ostrý 
bic. Božie, strašné pokarhanie! škoda, že kre• 
sfaintvo na tejto cest.e vymáhania sociálnej spra
vodlivosti, ku ktorej samé dalo podnet, je dnes 
akosi bokom. Nie sme predsa v časocb mieru a 
zabezpečeného plánovania. Svet je predsa. neudr
žateľný v tejto sociálnej štruktúre, ktorá ,jedné
ho tlačí k zelni a druhému dáva všetky vymo
ženosti moderného žitia, 

«Rím» 

tyranny o{ Ilolshevism. He offcred his lifc for 
his pr.ople, askcd for tl1eir prayers and assm·ed 
them that he would pray that thcy might ever rc
main devoted to God and His Church. 'ľiso declar
ed all!o that. patriotism was a ";rtue which God 
clemauded -0f the uation. 

'ľhat mauifcsto, said Fath.er Power, hnu au 
jnspirational tone and no matter how desperate 
was the pťcsent position of Slovak.ia and other 
countries bc-lund the Iron Curtain, hoJ)e for the 
Chmch aml the nations rleprived of f.reetlom would 
neveľ Jie. 'ľhe ]ife of the trya.ot was measured in 
tlie tcrms o( davs whilst tlie Church, and evcn thc 
natíons had within them thc secds oi peľpctu.ity. 

:Nevertheless, the whole Catholic world must 
heecl tbe_ snll'erings of Lhe peoplcs gronnd dow,1 
by Communist tyrnnny. Our Roly Fathcr has ur
ged all to pray and he has dircctcd that the prayers 
after Mass he said for the convcrsion of Russia. 
Praycr is tlie most potent forcc for good, for rcace 
and for international harmony. 

Rcp1·iuted :horn " The Catholic l,eader )J 

VYROVNALI 
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PREDPLATNÉ? 
"=========== ==- = ==~== 



PROZRETELNOSŤ 
Niektorí filozofi učia, že prozretéľnosť sa vzťahuje iba na všeo

becné zákony, a nie aj na. je<lnotlivcov, na podrobnosti ich jest
vsovania a tým menej na budúcnosť. Niektorí bludári id:ú ešte 
ďalej a neváhajú tvrdiť, že prozreteľnosť sa dotýka aj samotnej 
slobodnej vôle. Co nfum hovorí zjavená nauka o zástoji prozre
teľnosti v našom živote? 

Prozreteľnosť je predížením božskej múdrosti, ktorá zahrnu
j6 v sebe, « od jedného pólu sveta až po druhý, všetky veci a 
otcovsky ich spravuje » (Múdr. 8,1). Boh, súc ,príčinou ved, vraví 
sv. Tomáš « musí mať poznanie poriadku, podľa ktorého veci 
smerujú k svojmu určeniu ». Božie pánstvo je uskutočnením pro
zreteľn.ostného plánu. 

Prozreteľuosť v Bohu je to, čo v nás ľudoch býva rozvážnosť, 
ktorá volí prostriedky k cieľu a rpredví,da nevyhnuteľnosti. Boh 
od večnosti určuje cieľ a potom prostriedky, ktoré iku nemu sme
rujú. 

Akého rázli je božská prozreteľnosť, pýtame sa ďalej? Je 
všeobee:ná, keďže Boh je prameňom vecí a stvorení. N~vytvára 
slobodnú, vôľu, ale ju 2iaručuje, r-ol'Jk.ýva, keďže siaha až po 
» formu nášho slobodného rozhodovania». Prozreteľnosť pozná 
do podrobností náš temperament a charakter, následky dedično
sti v más, nech by baly sebamenšie, vplyv citového žívota na naše 
úsudky, a preniká záhyby nášho svedomia. Môže nám udeliť oné 
milosti, ktoré osvecujú našu myse,ľ a posilňujú naše srdce. 
<< Suaviter et fortiter ». Boh nižšie stv-orenia riadi prostredníct
vom vvšších. 

OtáiZJka prozreteľnosti je článkom našej. viery. V Starom Zá
kone ju nachádzame takmer celú :zahrnutú v knihe «Múdrosti». 
Otázke prozreteľnosti je skrznaskrz zasvätená kniha «Jób». V 
nej sú: zachytené tie skúšky, ktorým v živote bývajú podrobení 
spravodliví ľudia. 

Co praktického vyplýva z nauky o prozreteľnosti, pretriasa-
nej v Starom Zákone? Pre~reteľnosť je všeobecná a; vedie veci k 
dobrému. Hoci sa občas zvykla javiť veľmi jasne v ľuqskom živo
te . niektoré jej cesty sú pre nás vonkoncom « nepo.chapiteľné ». 
<( Malého í veľkého stvoril Boh sám, a všetkých vedie rovnako» 
(Múdr 6 8). - « Ty, Pane, riadíš chod vecí». - « Niet iného 
Boha ~i~o Teba, ktorý sa staráš, aby si dokázal, že niet nespra
vodlivosti v Tvojich súdoch ». V,eľa dojímavých dôkazov p,re jest-

Funkcionári Slovenského kultúrneho spolku 
v Buenos Aires. V prostriedku. sedí p. Vojtech Mojžiš, predse

da; po jeho ľavej ruke je p. Pavol Hud-zovič, tajom.ník. 

• 

Slovenský obzor 

Smútočné spomienky tragic
kej smrti Msgr, Dr. Jozefa Tisu. 
Podľa zpráv slovenskej zahra-
11.ičnej tlače krajania na celom 
slobodnom svete .pripomenuli si 
5. yýročie .tragickej, smrti Msgr. 
Dr. Jozefa Tisu zvláš,tnymi smú
točnyrr:,-i '{bohoslužba.mi a aka
démiami, na ktorých odznely 
príležitostné prej-avy, recitácie i 
spevy. Roduverní Slováci -
staršia i J1ovšia emigrácia -
naozaj oslavne myslia na hrdin
skú smrť Dr. Jozefa Tisu. Dr. J. 
Tisa je pre Slovákov symbolom 
štátnosti, humanizmu a kresťan
stva. Malé Slovensko v Dr. J. Ti
dalo ľudstvu vzor demokratic
kého vládcu, pravého idealistu a 
hrdinského kňaza. Dr. J. Tisa 
položil svoj žívot za národ, za 
obranu civilizácie, za samostat
nosť Slovenska. Jeho pamiatka 
v slovenskom národe je večná. 
Dr. J. Tisa vysoko vyrástnu.l. aj 
v očiach .západného sveta, len čo 
zanikly, kuvičie hlasy falošnej 
propagandy proti prirodzeným 
právam slovenského národa. O
sobnosť a dielo Dr. J. Tisu za
čínajú byť aj v cudzom svete 
stavané do pravého svetla ne
strannosti. Ooraz je jasnejšie, 
že aj Slováci majú slávnych a 
veľkých ľudí, mužov vynikajú
cich mravnými a duchovnými 
kvalitami. 

Oinnosť Slovenského kultúr
neho spolku v Bneuos Aire.~. 
Dňa 27. aipríla boly nové voľby 
v Slovenskom kultúrnom spol-
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ku v Buenos Aires pre ďalšie 
pracovné obdobie. Voľby maly 
pokojný spád. Zápis·nice funk
cionárov baly s aplauzom prija
té. Predošlému výboru bola od
hlasovaná dôvera a schválená 
kandidátna listina. Predsedom 
Slovenského kultúrneho spolku 
aj r.aďalej zostáva p. Vojtech 
Mojžiš a generálnym tajomní
kom p. Pavol Hudzovič, kto
rí plnia vážne svoje funk
cie. - V minulom pracovnom 
období sa čin-:iosť výboru sú
stredňovala na vonkajšiu výzdo
bu spolku, na zmodernenie ja
višťa, na opravu kolkárne a te
rasy, na aikciu sto.1ičkovú, na 
kultúrne a sp-:Jločenské večierky, 
na divadelné predstavenia a na 
vydávame známeho časopisu 
« Juhoamerický Slovák ». Vý
bor nekompromisne sto.ií na 
stanovisku slovenskej štátnej 
myšlienky a zásadne zamieta 
komunizmus a akékoľvek formy 
čechoslovakizmu. Väčšina čle
nov výboru pozostáva z niek
dajších autonomistov, ktorí pre 
Hlinku zanechali CSR. ( •r). 

Kultúrna novinka z Ar
gentíny, Ako sme to už raz oz
ná"llili, v Buenos Aires bola za
ložená edícia « Slobodná sloven
ská kultúra ». Založil ju. Rev. 
Ján Lach z Whiting. Ind. Redi
guje ju Dr. Sta.nislav Mečiar. 
Prvý sväzo"<: tejto edície tvorí 
sbierka noviel « Borba s osu
dom » od Ms~a M. K. Mlvnaro
viča, terajšieho predsedu· Sdru
ženia slovenských katolíkov v A
merike. - Mlynarovičova sbierka 
noviel obsahuje šesť rozprávok, 
líšiacich sa obsahom a metodou 
spracovania. V týcbto novelách 
prúdi život. pohybujú sa živé o
so by a odohrávajú sa skutočné 
dejstvá. Nie je to opis skutočno
sti. ale j,ei orekomponovanie do 
vvšších polôh zrenia. Mlynaro
vič nepostupuje ako obyčaj.ný 
fotog-rafista, a1e smelý zol:razo. 
v•ateľ vypoz:ianých dát. Sociálna 
bieda, bolesti srdca, tragický ži
vot jednotlivca. katastrofálne 
príznaky tejto doby nie sú pre 
neho len zámienkou spisby, ale 
tvoria súčiastku jeho srdca, je
ho duše, jeho najhlbšieho « ja :i>. 

- Mlynarovič materiál pre svoju 
spisbu sbiera zo všetkých zdro
jov, ktoré má k dišpozfoii spiso
vateľ: zo seba, zo sveta, z pri-
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vovanie Prozreteľnosti nachádzame na rôzných miestach Sta
rého Zákona. Prekrásna je na pr. modlitba Judity predtým, než 
sa bola vybrala do štábu nepriateľa. « Buď pri mne, prosím Ťa, 
Pane a Bože môj, pomôž hľa tejto vdove. - Ty si vždy vypočul 
modlitbu úbohých a biednych. O Bože nebies, tvorca vôd a Pán 
.ce!ého stvorenia, počuj láskave túto neštastnicu, ktorá sa obra
cia k Tebe a dúfa v Tvoje milosrdenstvo». (Judith, 9, 4-17). 

Prozreteľnosť je zameraná - pochopiteľne - aj· do budúc
nosti, čo je zrejmé na pr. z knihy « Ester ». Mardoeheus prosí 
pomoc božiu proti Amánovi a nepriateľom ľudu. << Pane, Pane, 
Všemohúci kráľu, ja '!'a vzývam; od Tvojej moci závisí osud 
vecí a niet nikoho, kto by sa mohol zpriečiť Tvojej1 svätej vôli, 
ak si s:i bol rozhcd~ul zachrániť národ židovský. Ty si učinil nebo 
a zem, a to, čo sa v ich okruhu nachádza. Ty si Pán vecí, niet ta
kého, čo by Ti mohol protirečiť, Tel::e, Pánovi. Ty všetko poz
náš, a preto dobre vieš, že nie z pýchy, ani nie z pohŕdania, ani 
z márnej slávy som zamietnu! uctiť pyšného, Amana ... Učinil som 
to preto, aby som nedával človekovi úctu, náležájúcu. jedi~e Te
be, Bohu ... A teraz Pane, Boh môj, sm.Huj sa nad svojím ľudom; 
naši nepriatelia nás idú zničiť. Vyslyš moje prosby. Premeň 
náš žiaľ v radosť, aby sme, kým žijeme, mohli chváliť. Tvoje 
sväté meno '>. 

Dr. Ján Horský 

v 

Zalm pútnikov 
O Pane Bože, daj nám pole, kde je krása vetríka a, zrna, 

kde vtáky poletujú, nesúc pohľad náš, 

vtedy, keď túžime byf vzdušnými· a bez prachu, 

vtedyt keď naša ži~:losť po nebi sa stáva. mystickou. 

Daj, Pane šumot hôr nám čuť, jak vrchom, ktoré dýchajú ho, 

stvor miesto nám, jak riavam stvoríš rokle skrútené 

a bllvanmi nás opantaj jak nuúcha ružencom. 

aby sme nežne vyslovili tvoju čistotu. 

My teb:i prosíme, ó Pane, daj nám velikánsku prírodu 

a všetky veci hrejivé v nej, skoro poloľudské. 

O Pane, pričiň s.a, nech príroda je pokorná, jak na prvý deň 

my vieme, ona odoláva pokušeniu pýchy. stvorenia, 

Pl-eto keď v tôni stromu pri cest.e sa v poli zastavíme 

a pobadáme, že tam oráč s piesňou na, ústach, 

srúmeme ldobúl, rukou trasľavou a zastaneme v údive: 

našli sme farbu očú nevinných. 

O Pane Bože, nenechaj nás prepadnúť viac ľuďmi, 

lež daj nám pri korienkoch lesných vyslovovať tvoje sväté meno. 

Rudolf Dilong 



Dokument Umučenia 
Náš vek by sa mohol právom na:zvať vekom dokumentov 

Nikdy v dejinách dokument nehral takú širokú úlohu -ako dnes: 
Od rigol'Óznej reľ~tr~cie všetkého obyv~teťstva a respektívnych 
preukazov, cez s,me uradnych aktov vyzadovaných pre akýkoľ
vek verejnoprávny úkon osoiby či spoločenstva, až po najvyššie 
mechanizmy kultúry či vedy, všetko sa udiava na základe doku-
mentov. · 

Tato horúčka dokumentov, ako každý extrém za.príčiúuj"' 
často stratu kr~téria a vedie svoje obety k << dokum~ntovaným; 
omylom. Tak es.te. pred ledva sto rokmi daktorí « slávni vedci » 
(S!r~uss na.príklad_ a~:ho R~nan)_ opovážili sa napadnúť nielen 
kresťanstvo a evanJeha, ale vyzdvihli pochybnosti o samej bis-to
rickej skutočnosti ornby Ježiša Krista, leb({ vraj « nie je dosta
točne hidoricky dokumentovaná ». 

Odhliadnuc. od toho, že sama objektívna kritická historická 
veda dnes je už prinútená, práve silou dokumentov, vyhlá1::iť, že 
ťažko nájsť vo starých dejinách osobnosť, ktorá by bola tak plne 
a nepochybne dokumentovaná, ako osobnosť Ježiša Krista 
(S,~hweitzer) , poukážeme v tomto článku na nevyspvtateľnú 
~rozretelnosť Božiu, ktorá vo svojeji bezhraničnej láske" od dva
tisíc rokov ~ripr3:v~la osobitný dokument jedinečnej povahy a 
nepodvra_tneJ poz1trvno-vedeckej ceny aby obrátila hocrúčkou 
<< vedeckeho dokumentovania » pomätené my•sle moder:ných T-0-
mášov. Tymt o dokumentom je 

posmrtný odev Krista Pána. 
Evanjelisti nám rozprávaju, ako J 02ef z Arimatie sňal s 

kríža pŕe3väte Telo Pána Ježiša a s úctou ho pochoval do nového 
hrobu, ktorý ma,l prtpravený pre ~eba. Zmieňuju sa i o tom ž.e 
zavinul ho do čistého plátna a opatril voňavými látkami. A 

1

sv 
J~~-vraví, že p~ zmŕtvyc~vstaní videl v hrobe tieto látky, čo 
sluzily za postny odev Krista Pána. Nečudo. že verní učeníci 
zachovali a pietne opatrovali. tieto plátna ako vzácnu pamiatku 
po svojom Božskom Učiteľovi. Nemohli ich však zprvoti verejnt 
uctievať . Vieme predsa, aká; bola. mentalita Zidov tých čias vzhia
dom na « nečisté>> veci,. ktoré maly akýkoľvek vzťah k mrtvému 
telu. 2id sa nemohol dotknúť anilen hrobu zvonka bez toho, žeby 
sa nepoškvrnil a nepotreboval potom rituálneho očistenia. P1·et o 

ktorú v 
Záh;,r zo syndonologickej výstavy 

Pápežskorrr saleziánskom učilišli v Turíne 
· ~ ·Rev. prof. Milan :St. Durica. 

usporiadal 

tomnosti, zo starého kraja i No
vého s:veta. Spisovateľ sa v ňom 
br-a.tá s básnikom a spoločen
ským kritfkom. V snahe ·oživiť 
dej Mlynarovič výhodne použí
va listovej formy, niekedy de
tektívnej napína.vosti (Viliam 
Ta,r) , vmotiv výnimočností, k tory 
ma vsetk)ľ príznaky pravdepo
dobnosti, či sa už odohral alebo 
ni:e (Kardinál) .l\1lynarovič vie, 

· že základným rytmom dejín a 
ľudského srdca je borba, pre
konávanie seba samého a okol
nof.tí. Borba so satanskými si
lami a s ľudskou slabosťou. Mly
narovič má svoju vlastnú reč, 
osobný štýl a dar rozpŕávača, · 
ktorý vie upútať. Novely jeho 
sbierky sú vzácne jak po strán
ke ideovej, ta,k aj li:terárnej. -
Edícia « Slo,bodná slovenská 
kultúra» má a mohla by mať 
neobyčajný význam. Mohla by 
rozprúdiť náš duchovný život, 
ktorý stagnuje. Mohla by oživiť 
rukopisy emigrantských spiso
vateľov, na ktoré v priečinkoch 
sadá prach zabudnutia. Edícia v 
osohe dr. Stanislava Mečiara má 
primeraného interpréta. Knihy 
1::a píšu preto, aby sa čítaly. Ci
tateľom « Rí.ina » vrele doporu
čujeme sbierku no,viel Tvilynaro
vičových « Borba s osudom » 
ktorá značí ozajstnú kultúrnu 
novinku. (b.). 

Nové sídlo generalátu Sloven
ských Skolských Sestier rádu 
sv. Františka. Slovenské Škol
ské Sestry rádu sv. Františka v 
Pittsburghu, 934 Forest Ave, os
lavujú šťastlivé dokónčenie stav
by svojho g:eneralátu vo Ve,~
;nom Me_ste. Budova je postave
n_á v blízkosti baziliky sv. Petra 
na miernom pahorku s prekrás
nymi výhľadmi na rímsky vi
diek. Je centrom kongregácie, 
ktorá vyučuje mládež a má cha
ritatívnu činnosť všet kých odbo
rov v Europe, v Sev. a Juž. A
merike. Rádový dora~t sa vycho
váva v materčbe každého ná
roda hlavne pre misie. V prie
strannom generaláte jie dostatok 
miesta aj pre pútnikov, ktor í tu 
nájdu príjemný po~vt. Adresa: 
Suore delle Scuole di San 
Francesco, Via Aurelb Antica 
20 C, Roma, Italia. 

Dar Evy Peronovt;i,i sloven
ským deťom v Argentíne. Man
želka argentínskeho prezidenta, 
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pi Eva Peronová, pos!ala sloven
ským deťom niekoľko sto hra
čiek darom. Medzi hračkami bo
lo vari všetko, čo vie potešiť det
ské srdcia: bábiky, vlaky, autá, 
pušky, hračky najrozličnejšieho 
druhu. Dárky rozdelil v rámci 
peknej slávnosti Slovenský kul
túrny spolok v Buenos Aires z 
poverenia Fundácie Evy Perono
vej, ktorá v Argentíne vykonáva 
veľké dielo sociálnej pomoci. 
K tejto milej slávnosti sišly sa 
slovenské deti z Buenos. Aires a 
okolia vo veľkom počte. V mene 
slovenskej kolektivity v Buenos 
Aires zá krásny dar poďakoval 
sa predseda Slovenského kul
túrneho spolku p. Vojtech Moj
ziš. 

Nový slovenský časopis v K'!l
nade. Od februára t. r. vycháza 
v Kanade nový slovenský časo
pis s názvom « Domovina ». Je 
to orgán Slovenského oslobodzo
vacieho výboru v Kanade, vydá
vaný mesačne v litografickej po
dobe. Rediguje ho redakčný 
kruh. Predplatné na jeden rok 
obnáša: $ 1.50; jednotlivé číslo 
stojí: · 15 centov. Adresa časopi
su: « Domovina », 101 ·draw
ford St., Toronto, Ont., Canada. 
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Ak chcete niekomu nro
biť trvalú radosť, pred
plaťte mu 

'' I/J, 
r"--1111n 

Je to najkraJší.a najzau
jímavejší slovenský časo
pis v zahraničí. Informuje, 
poučuje, zabáva a. prináša 
krásne obrázky z Večného 
l\festa, za.hraničia i clomo
va. Predplatné na jeden 
rok: 1) s knižnou prémiou 
$ 2.50; 2) bez knižnej pré
mie $ 2.00; 3) pre chudob
ných emigrantov len $ 1.00. 

Adresa: 

« RIM » 

Casella postale 9100 
Roma (ltalia) 

tieto vzácne pamiatky ostávaly uschované u tých najzasvätenej 
ších a podávaly sa z pokolenia na pokolenie v najväčšej ucte a 
tajnosti. Nezabúdajme, že bolo načim prečkať takmer päť storočí, 
kým sa mohlo prejsť od názorných symbolov k viac-menej reali
stickému vyobrazeniu Ukrižovaného. Rozšírenie krucifixov a ve
r ejná všeobecná úcta Umučenia datuje iba od plného stredo
veku. 

Turínske sväté Plátno. 
Dejiny nám svedčia o viacerých látkach, ktoré sa zachovaly 

od dlhých storočí v daktorých chrámoch a bývaly predmetom 
úcty ako hrobové plátna Krista Pána. Ta0kd je súdiť o ich pra
vosti, lebo väčšinou boly zničené za francúzskej revolúcie. Dod
nes sa však zachovalo sv. P1átno, o ktorom historik Niceforus 
Callixt svedčí, že už roku 436 bolo uctievane v Carihrade vo 
zvlášť na tento cieľ vystavanej bazilike P. Marie Blachernskej. 
Križiaci preniesli ho ako vojnovú korisť na Západ, kde bolo uctie
vané najprv vo Francúzsku (Besan~on, Chambéry a inde), až do 
roku 1452, kedy prešlo darom do vlastriíctva Savojských vojvo
dov, budúcej dynastie sjednoteného Talianska. Roku 1578 voj
voda Emmanuel Filibert dal preň vystaviť nádhernú kaplnku pri 
kaitedrále sv. Jána v Turíne, kde sa podnes uschováva a uctieva 
toto sv. Plátno, nazvané turínskym. 

Dokument Umučenia. 
Už od prvoti dejepisci poznamenávajú, že na tomto plátne 

bolo vidno škvrny, o ktorých sa verilo, že sú stopami presvätej 
Krvi Kristovej. Bolo však náhodou, že iba naše časy, toto 
storočie idolatrie vedy a dokumentov, pomocou tej istej vedy, 
ktorá na inom poli chcela otriasť vieru v jestvovanie osobnosti 
Ježiša Krista, objavilo pravý obsah a nezmerný význam týchto 
zdanlivo nejasných a nepravidelných škvŕn na posvätnom Plát
ne? (Písal som už o tom v tomto časopise pod nadpisom: Pra
vá fotografia Ježiša Krista). 

O čo tu vlastne ide? Fotografický objav negatívnej povahy 
škvŕn na sv. Plátne dovolil vedeckým, súdne-lekárskym spôso
bom dokázať, že ide skutočne o plátno, v ktorom bolo zavinuté 
Telo Pána Ježiša po složení s kríža. V tých nepravidelných škvr
nách, ktorými! je posiate sv. Plátno, fotografia odhalila negatív
ny obraz, vernú fyzicko-chemickú registráciu nespočetných rán, 
ktorými bolo posiate Telo Krista Pána. Ale to nie je všetko. štú
dium daktorých detailov, ( ako napríklad dvojitý potôčik krvi 
vyvierajúcej, z r.án na rukách, opuchlina pravého líca, rany od 
kríža na chrbtovej časti, atď.), dovolilo chirurgov (Dr. Hynek z 
Prahy, Dr. Barbet z Paríža, Dr. Judica z Milána a iní) zrekon
štruovať mnohé dosiaľ neznáme podrobnosti umučenia a lekár
sky zistiť fyzickú príčinu smrti Vykupiteľa. 

Tak výsledky vedeckých zistení na základe fotografií sv. 
Plátna nielenže potvrdily vz4.cne, ale veľmi stručné opisy Umu
čenia, ktoré nám zachovaly Evanjeliá, ale dovolily ich doplniť o 
vi~er& dôležité poznatky. Spomenieme iba daktoré z nich. 

Ričofänie bolo tak ukrutné, že doslovne rozdriapalo malými 
dvojitými ranami a trhlinami pokožky celý povrch presvätého 
Tela. Kati použili na to zvláštnych bičíkov, opatrený<:h na konci 
remienkov malými železnými činkami alebo kostenými háčikmi 
Tieto trhaly pokožku, kým tamtie zapríčiňovaly symetrické, kr
vou podliate opuchliny. 

Uder po tvári, ktorým napadol kňazský sluha nevinného Je
žiša. bol takýsilný, že mu rozrazil nosovú chrupavku lli zanech'al 
silný opuchnutim znetvorené celé pravé líco Vykupiteľa. Vidno 
to veľmi jasne na detaile fotografie odtlačkov sv. Tvári. 

Rany na rukách a na nobácb, Pán Ježiš bol pribitý na kríž 
troma klincami, z ktorých dva boly vrazené do zápästí (a nie do
prostred dlaní) , tretím však boly, pribité obe nohy spolu. Svedčí 
o tom zdanlive kratšia pravá dolná končatina na odtlačkoch sv. 
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Plátna, ktorá ako negatív zodpovedá ľavej nohe. Táto bola tro
chu ohnutá v kolene, aby mohla byť pribitá spolu s pravou nohou. 
Teta.nove ztuhnutie svalstva nedovolilo narovnať túto nohu, pre
to odtlačky ju predstavujú zdanlivo kra,tšou. - Klince v zápä
stiach, raniac jeden z hlavných nervov, ktorý práve tade pre
chádza, spôsobovaly ukrutné bolesti. 

Tri hodiny na kríži baly z hľadiska lekárskeho hodinami naj.-
hroznejšieho utrpenia, aké len človek môže vôbec podstúpiť 
Kristus Pán umieral v asfyxi~ a v tetanických kŕčoch, ktoré mu 
znemožňovaly dýchanie, spomaľovaly krvný obeh, lonicovaly ce
lým jeho telom, a to všetko pri úplnom vedomí a ·normálnej citli
vosti ničím podstatne neporušeného nervového systému. A tento 
stav najdrastickejších múk, v ktorom každá minúta zdá sa byť 
večnosťou, trval celé tri hodiny. 

Lekári, ktorí _študovali dopodrobna priebeh týchto vykupi
teľských múk Ježisa Krista, ostali zmeravení a priam zdrvení 
hrôzou Umu.čenia. « Uisťujem vás, že. je to čosi úžasne desné: ja 
sa viac neodvažujem na to ani len myslieť. Je to zbabelosť odo 
múa, bezpochyby, ale som presvedčený, že načim byť hrdinskej 
čnosti a~ebo vôbec nič nerozumieť, že treba byť svätým alebo 
bezcitným, aby človek mohol rozjímať Cestu Kríža. čo sa mňa 
týka, ja už viac nemôžem ... » píše chirurg Dr. Barbet z Paríža. 

Svedok Víťazstva. 
Avšalr sv. Plátno nie je len dokumentom ceny, ktorú musel 

sp1atiť Syn Boží za naše hriechy, aby nám otvoril brány svojho 
raja. Je ono súčasne aj svedkom zmŕtvychvstania Ježiša Krista, 
jeho víťazstva nad smrťou a záruky našej viery. 

Chemické výskumy a pokusy odborníkov (Univ. Prof _Dr. 
Scotti, salezián, Dr. Judica-Cordig1ia, riaditeľ ústavu legálnej 
medicíny milánskej univerzty a iní}• priviedly k zisteniu povahy 
negatívnych škvŕn na sv. Plátn~ a ·k ustanoveniu pochnienok 
ich vzniku. Ide o složitú chemickú re.akciu voňavych balzamač
ných látok, najmä aloe, pri spoluakcii fyziologických tekutín a 
vzdušného kyslíká. Táto reakcia však; mohla spôsobiť na plátne 
jasné a presné škvrny-odtlačky tela iba za podmienky, ak netr
vala dlhšie než 36-40 hodín. Ináč celé plátno bolo iby zhnedlo až 
zčerneilo, čím by sa boly odtlačky tela rozplynuly a celkom stra
tily. Charakter odtlačkov, aké sa nachádzajú na sv. Plátne tu
rínskom je tak nepriamo svedectvom, že Te'1o, ktoré v ňom bolo 
zabalené a uložené do hrobu, v hrobe neostalo dlhšie než spome
nutú dobu. Syn Boži vstal, ako to bol riekol, aby sa splnily Písma. 
Vsta1 zmŕtvych, aby nás predišiel do Kráľovstva slávy. ktoré 
nam otvoril svojím prehorkým umučením I a hrôzostrašnou 
smrťou na potupnom dreve kríža. 

Najvzácnejšia relíkvia. 

Nečudo teda, že sv. Plátno turínske je najmä po tomto mo
dernom objave, pre~etom všeobecnej úcty, predmetom ďaľ
šieho štúdia tajomstiev, ktoré ešte skrýva, i predmetom zvláštne
ho i verejného kultu ako jedna z najvzácnejších relíkvií kres
ťanstva. Svätý Otec Pius XI., ako archeolog a nevšedný znateľ 
cirkevných pamätností, bol veľkým ctiteľom posvätného Plátna. 
Ba ~ rozširoval úctu tejto vzácnej pamiatky tým, že, na audien
ciách veľmi často obdarúval sv.ojicl;l návštevnikov obrázkami s 
reprodukciou Sv. Tváre z tu-rínskeho Plátna. Pri istej príležitosti 
neváhal o ňom vyhlásiť: « Tento ešte záhadny predmet; ... po
svätnejší azda ako čokoľvek iného». 

Naozáj, na.čím nám iba ďakoyať Prozreteľnosti Božej, kto
rá práve pre nás, pre-naše pokolenia, pripravila a od dvoch tisíc
ročí rezervovala objav tohoto prevzácneho originálneho doku
mentu, pravej :r>rirodzenej registracie výzoru, umučenia i oslá
venia presvätého Tela nášho Božského Vykup:i:teľa. 

Prof, M11an St. Dorica, 

'úspech bratislavsl<ej opery v 
Prahe. Opera štátneho divadla 
v Bratislave účastnila sa praž
skej prehliadky Divadelnej žat
vy ukážkovým predstavením 
Cajkovského « Eugena Onegi
na », ktorý bol prevedený na 
scéne Smetanovho divadla. Pred
stavenie si získalo povesť o 
vrcholnom výkone a inscenácia 
bola hodnotená ako medzník a 
jasný vzor nielen pre bratislav
skú operu, ale pre čs. opernú 
tvorbu vôbec. Réžiu viedol rus
ký režisér N. S. Dombrovskij. 

Slováci Oslobo<liteľovi Vene
zuely generálovi Simonovi Boli
varovi. Z príležitosti 13. výro
čia vzniku Slovenskej Republi
ky Slováci v Caracase usporia
dali slávnostné oslavy v rámci 
ktorých osobitná delegácia po
ložila :p.a hlavnom námestí v Ca
racase k soche Osloboditeľa Ve
nezuelyl generála Bolivara vkus
ný veniec zo živých kvetov a so 
stuhou v slovenských národných 
farbách, na ktorej •bol nápis zla
tými literami v španielčine: 
<< ;Slováci Osloboditel1ovi Simo
novi Bolivarovi, 14. Marec 
1952 ». Veníec tento bol cez ce
lý týždeň ponechaný na svojom 
mieste. kadiaľ tisíce a tisíce ob
čanov ·denne chodí do práce a 
večer sa prechádza, takže dnes 

Delegáci.a. venezuelských Slová
kov pred sochou generála Boli
vara v Caracase. Zľava dopra
va: p, Ladislav Alexander, ta
jomník, p. Lev V. Vladár, pred
seda, p. J. Trnavčan, člen vyboru 

37 



v Caracase je už všeobecne zná
me, že vo Venezuele žijú Slo
váci, ktorí milujú svoju vlasť 
a manifestujú za jej slobodu. Os
la vy 14. marca v Caracase našly 
toho roku živú ozvenu vo vene
zuelskej tlači, ktorá vyslala na 
program svojich reportérov a 
fotografov. Najživší záujem pre
javil významný katolícky dennik 
« La Religion ». vedený spisova
teľom Msgr. Pelliriom. 

Kino pre cestujúcich na hlav
nom nádraží v Bratislave. Za
čiatkom apríla t. r. odovzdal Cs. 
štátny film do prevádzky kino 
« Casík » na hlavnom bratislav
skom nádraží, určené pre cestu
júcich. Sála kina pojme 130 di
vákov a je vzorne vybavená. Po 
pravej strane projekčného plát
na je menšie projekčné plátno, 
na ktorom je premietaný diapo
zitív s upozornením návštevní
kom na každý vlak, ktorý za 
10 minút odchádz,a zo stanice. 
Elektrické svietiace hodiny u
kazujú presný čas. takže cestu
júci pri návšteve kina sa nemu
sia obávať, že zmeškajú vlak. Ki
no, a to aj premietací prístrcj, 
obsluhujú len ženy. 

Objav nových _ja.skyní v De
mäno-vslcom údolí. Koncom ja
nuára t. r. bol urobený význam
ný objav nových, dosiaľ nezná
mych priestorov v Demänov
ský:::h jaskyniach. Kolektív 
speleologov pri Riaditeľstve pre 
ce~tovný ruch viedol už od polo
vice januára priezkumné práce 
v oblasti Ľadovej jaskyne, ktc
tá bola temer tri desaťročia 7a. 
tienená slávou obiavov konzer
vátora Alojza Kráľa z r. 1921. 

Slováci v šírom svete I 

«RÍM » 

to Je v Aš časopis I 
E3 

Pod porujte ho, 

rozsiruJte ho, 

prispievajte 

do neho! 
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Zástava slovenských utečencov 

~. 

. . -~"""' .......... ,.,.,. 

« Pod slovenskou zástavou -
bielo-modro-červenou ... » vyná
raly sa mimovoľne slová piesne 
v dušiach dvoch verných Slová
kov-emigrantov v starobylom 
meste Salzburgu pri slávnost
nej procesii Božieho Tela, na 
ktorej sa nielen rakúske spolky, 
lež i utečenecké národnostné 
skupiny zúčastnily pod vlastný
rnj symbolmi. 

« Ach, keby sme tak išli i 
my Slováci pod vlastnou zástavou. čo poviete, veladôstojný 
pán?! » - šepce pán Kosťál, verný Slovák z Maďarska duchov
nému otcovi novozaloženej odbočky Sv. Bystríka SSK v Amerike 
v Sab:burgu. 

« Práve na to myslím » odpovedá zamyslene rev. prof. štefa:::i 
Rakús. 

Myšlienka bola teda tu: na budúce Božie Telo pôjdu už i Slo
v_áci pod svojou vlastnou národno-cirkevnou zástavou, ktorá sa 
tiež rytmicky zavlní pozdravom Sviatostnému Spasiteľovi, kto
rým žehná J. Exc. knieža-arcibiskup salzburgský za zvukov hym
nickej piesne na námestí pred dómom tisícovým zástupom ... Len
že túto myšlienku delila od skutku hlbočižnä priepasť : nedosta
tok finančných prostriedkov! A tu národné a kresťanské pove
domie, nadšenie za vec začalo stavať most: rev. prof. Rakús ne
ľutoval času, námahy, ba ani vlastných finančných obetí! A sta
toční slovenskí emigranti sa s nad~ením a pochopením ujali idey, 
každý prispel čím mohol. 

Avšak skoro' 4.000 Schillingov rakúskych, ktoré za zhotove
nie zástavy podľa návrhu profesora Schmidtbauera, salzburgské
ho odborníka v cirkevnom výtvarnom umení, odbornou firmou. 
bolo predsa ,len nehorázne moc na ochotných a obetavých síce, 
ale chudobnych emigrantov. 

A čo, keby zástavu zhotovily slovenské ženy? V šlachetnej 
duši rev. Rakúsa driemalo nesmelé prianie: zá:stavu má zdobiť i 
slovenská ornamentika. Vynára sa otázka; kto v emigrácii to 
nakreslí, namaľuje, vyšije? Tu si pani Mištinová. (mamička Miss 
Marty\ Mišbnovej, jedinej slovenskej studentky v « Rosary Col
lege » v River Forest, IU.) spomenula, že v Riede jedna Slovenka 
maľuje na hodvábe slovenské ornamenty a duchovný otec SSK-S 
s:1 obrátil písomným dotazom na ňu. Pani Mestická ako i jej man-
žel prisľúbili urobiť, čo budú môcť. . 

« Ani si neviete predstaviť, ako sa teším, že sa predsa našla 
šľachetná slovenská duša, čo vie a chce urobiť pamätné dielo pre 
SSK-S, s ktorým sa kedysi chceme vrátiť do vlasti. Je pravda. 
azda sa predčasne teším, leb~ neviem, do akých finančných vý
šok záležitosť pôjde. Verím však, že sa to dajako dá zmôcť a 
keď ja odtiaľto pôjdem, zanechám tu čosi umelecky hodnotného, 
krásneho a symbolického pre slobodu slovenského národa» -
píše prof. Rakús v septembri 1949. 

Svätý Cyril a Nietod, Patrónka Slovenska, Sedembolestná 
Panna Mária, kríž, dvojkriž, trikolora, znak, slovenská ornamen
tika - to boly prvky. z ktorých vypracovala pani Mestická, po 
dohode s rev. Rakúsom nový návrh zástavy a pustila sa do zdlha
vej práce. Biely taft-moiré, zlaté strapce, stuhy a 300 Echillingov 
rakúekych, to boly začiatky. Pretože emigrantská bieda ťažko 
prikvačovala rodinu s troma malými deťmi zdal sa pôvodne sľú
beny honorár 1500 Schillingov vítanou pomocou. Casom sa však 
ukázalo. že na danom materiáli sa maľovanie neuplatní a bude 



to treba vyšívať a maľované obrazy aplikovať-tým by sa, sa
mozrejme, í cena bola zvýšíla. Medzitým rev. Rakús vycestoval do 
Kanady so sľubom manželov Mestických, že jeho myšlienky a 
želania ohľadne zástavy uskutočnia i po jeho odchode. V marci 
1950 vycestovala i rodina Mestických do USA s nedokončenou 
zástavou s úmyslom, dokončiť ju v novej zemi a pos~ať do Salzbur
gu. Lenže človek mieni a Pán Boh mení! Drobné detské choro
by prekazily i posledný možný tr ansport a tak sa rodina v lete 
ocitla zas-e z Salzburgu, obnoviť yjzum po 4 mesačnom pobyte v 
Bremen, kde pí Mestická pomaly vyšivala ·zástavu bavlnkami, 
kúuenými.. z odpredaja osobných vecí. Keď členstvo na schôdzi 
SSK-S uvidelo rozpracovauú zástavu, sociálny referent a poklad
ník p. Miština strhol klobúk a za chvíľu bo1o v ňom 225 Schil
lingov (mnohí dali všetko, čo mali!), aby sa mahol kúpiť ďalší 
materiál a pokračovať v práci. Keďže už bolo jásné, že to, čo 
mala stáť zástava, nebude stačiť ani len na materiál, rozhodli sa 
manželia Mestickí, že SSK-S zaiplatí len materiál a technické prá
ce, ale celú svoju ručnú prácu na zástave venujú darom pre 
SSK-S, ako to vidrio z venovacieho 1i1:itu zo 14. marca 1951, kedy 
na slávnostnej schôdzi ku o,slave slovenského štátneho sviatku 
Zá$tavu SSK-S odovzdali. 

Duchovný otec SSK-S ešte pred odchodom už bol porobil prí
pravy, aby slovenskú ·zástavu posvätil arcibiskup salz.burg.ský, 
aby sa zopakovala história : asi okolo roku 833 bol po-svätil arci
biskup salzburgský Adalram prvý kresťanský kostol v strednej 
Europe v Nitre na hrade veľkomoravského kniežaťa Pribinu, a 
dnes po tisícročí posvätí zase arcibiskup sa1'zburgský kresťan
sko národn~ zástavu slovenských utečencov pred bezbožným ko
munizmom ... 

27. mája 1951 usporiadala salzburgská arcidiecéza púť emi
grantov, ute-čencov a vyhnancov všetkých národností na posvät
né pútnické miesto pri Salzburgu Maria Plain, kde pred oltárom 
Matky Božej posvätil počas pútny~h obradov J. Ex. ndp. Dr. An
dreas Rohracher arcibiskup salzburgský, ináč vzácny priateť Slo
vákov, zástavu SSK-Salzburg. Pána arcibiskupa privítal pri prí
chode pred portálom chrámu párik slovenských dietok, Irma 
Heroldová (jej oteckovi na úteku z vlasti za leteckého náletu od
trhlo ruku o:. neskoršie umrel v emigrácii) a malý Ľubomír Me-

Rakúske historické mesto Salzburg 
v ktorom 27. mája 1951 miestny arcibiskup J. Exc. ndp. Dr. A.11-

drej Rohraeher posvätil zástavu slovenských utečencov. 

Neskoršie bola Ľadová jasky
ňa pre verejnosť uzavretá. Ko
lektív speleologov vzal si tohto 
roku za úlohu znovu tieto prie
story zušľachtiť. A tu bol uro
b:ený prvý krok k neočakávané-
mu objavu. V dňoch 17. až 26. 
jrumára prišli sp,eleologovia po 
ťažkych priezlrnmných prácach 
na stopu novým vápencovým út
varom. Z .Ľadovej jaskyne sa o
bjavitelia Pavol Revaj, Peter 
broppa a stan.islav Šrol preko
pali d0 obrovskei monumentálne 
vyzdobenej krápnikovej siene, 
korú nazvali Dómom objavite
ľov. Odtfa'.,ľ pokrafovali priro
dzenými chodbami v prenikaní 
do ďalších priestorov, a · tak od
h-alili celkom 30 prekrásne vyz
dobených a úplne neporušených 
siení, kam po desaťtisíce rokov 
nevkročila ľudská noha. - Jedna 
z novoobjavených jaskýní zv. 
Dračou Ľadovou jaskyňou bo
la už upravená a otvorená 
verejnosti, kým na sprístup
není ostatných sa pokra ~uje. 
Za speleologami na.sledujú v 
práci hneď ::rkupiny robot
níkov, ktorí uvoľnujú prí
stup 11esnadným terénom ;m 
krápnikovým sieňam, krasovým 
jazierkam a mohutným priepn
stiam. Ako májový záväzok vza
li na seba objavitelia povinnoqť 
prekopať sa líniou, dlhou 11 ki
lometrov, ktorá vo spojení s prv 
objavenýrri-j sfaitavami vytvorí 
pás najväčších jaskyní na úz.emí 
ôSR 

Vzrast maďarského skoJstva 
11.a SJovenskn. V roku 1948 zria
dilo povereníctvo školstva, vied 
a umenia pri slovenských ško
lách 154 pobočiek s vy_učovacún 
jazvkom maďarským. Do roku 
1950 sa počet maďarnkých po
bočiek pri národných školách 
zvýšil na 319 a 7 ďalších bolo 
otvorené pri školách stredných. 
V roku 1950 bol systém maďar
ských pobočiek zrušený a na Slo
vensku sa začaly zriaďovať sa
mostatné školy s maďarským 
vyučovacím jazykom. V škol
skom rokUi 1951-52 bolo na Slo
vensku 139 maďarských mater
ských škôl~ 527 národných, 108 
stredných a 8 škôl III. stupňa. 
Celkove na Slovensku navšte
vuje maďarské školy viac než 
50.000 .detí. 
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Nový úspech prof. Dr. Erne
stu Zatku. Prof. Dr. Ernest Zat
ko dosial10l v poslednom čase 
nového úspechu v Argentíne. 
Reprezentatívny ilustrovaný ča
sopis « Lyra »i vychádzajúci v 
Buenos Aires, priniesol vo s.vo
jom čísle 101-3 na piatich stra
nách jeho prácu o poprednom 
talianskom sochárovi G. Mansu. 
C1ánok je doprevádzaný prekrá
snymi ilustráciami. Nejdeme ro
biť reklá:mu prof. Zatkovi. Ten, 
ktd pozná « -Lyru », vie, že niet
pre nikoho lepšej reklámy, ako 
byť spolupracovníkom podobné
ho revuáhieho časopisu. Clánok 
dokazuje, že Dr. Zatko je do
brým znateľom aj výtvarného 
umenia. 

Slovens)Ií « laureáiti štátnej 
ceny» v roku 1952. Na návrh 
vlády CSR prezident Kle~nt 
Gott\.vald udelil nedávno štátne 
ceny s čestným titulom « Lau
reát štátnej .ceny » v roku 1952. 
Z týchto cien, ktoré majú byť 
prejavom uznania štátu za 
vynikajúee tvorčie výkony, 
Slovákom ·boly udelené ;na
sledujúce: 1) V oboru písom
níctva: Cena prvého stupňa vo 
výške 100.000 Kč Františkovi 
Hečkovi za román « Drevená de
dina » ; cena druhého stupňa vo 
výške 50.000 Kč Milanovi Laj.
čiakovi za sbierku a báseň « Pie
seň o veľkom priateľstve » ; 2) 
V oblasti spoločenských vied: 
cena tretieho stupňá vo výške 
50.000 Kč prof. Milošovi Gosio
r9vskému za « Príspevok k de
jinám robotníckeho hnutia na 
Slovensku »; 3) V -obore diva
delného a dramatického ume
nia: Cena prvého stupňa vo vý
ške lÓ0.000 Kč Jánovi Borodá
čovi, ri.aditeľovi Národneho di
vadla v Košiciach, za režiu Če
chovovej drámy « Tri sestry » ; 
cenu druhého stupňa vo výške 
50.000 Kč Margite Cesányiovej
Danihelovej, ~lenke opery Ná
rodného divadla v Bratislave, za 
vynikajúci výkon v operách 
« Krútňava » a << Fidelio »; 4) 
V obore výtvarnéha umenia: ce
nu druhého stupňa vo výške 
50.000 Kč Márii Medveckej za 
dielo « Odvádzanie kontingentu 
na hornej Orave »; 5) V oblasti 
umeleckej kinematografie: cenu 
druhého stúpňa vovýške 50.000 
Kč Vladimírovi Bahnovi za slo
venský doJ:.nunentárny film 
« Dúha nad Slovenskom ». 
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stický v slovenskej vyšívanej košieľke. Deti mu odovzdaly ma1ý 
darček: hodvábnu ručne maľovanú šatku, s peknými slovenskými 
motívmi a kyticu bielo-belaso-červených :kvetín, previazaných 
stuhou s nápisom: Slowaken danken! - Slováci ďakujú! Pán ar
ciibi:skup dojímavými slovami kázne rozbúril búrky eitov v 
srdciach, ktoré stratily všetko vlasť, domov, majetok, rodiny, len 
vieru v Boba nie, a. povznášal ich ku Tomu, ktorý sice dopusti, 
ale neopustí, ktorý sám bol Herodesom prenasledovaným ute
čencom v Egy,pte ... 

Slovenská skupina v~budila také sympátie, že usporiadateľ
stvo ju uprednostnilo v poradí spievania marianských piesní kaž
dej národnosti: 

()
1 

Mária, bolestiv~, na.ša ochrana, 
Slovenský náš národ volá, pros za nás Boha. 
Ty si mať dobrotivá, 
Patrónlta ľútostivá, 
oroduj vždy za náš národ, u Svojho Syna. 

Velebne sa niesly Maria Plainským kostolíkom i zvuky hym
nickej piesne v emigrantskej verzii: 

Bože, ráč sblia(b1út na slovenský ľud svoj, 
pod bičom •krivdy ako zasa hynie. 
Doma iv svete otcovsky pri ňom stoj, 
v súžení svojom, keď sa k Tebe vínie. 
K modlitbe vrí1cnej spínajú sa dlane: 
dedictvo otcov zachovaj nám Pane! 

Až po Slovákoch spievali svoje piesne Chorvati, Poliaci, Ma
ďari, a najpočetnejšia skupina vyhna~ých N;~:eov_~o všetkých 0° 

blastí zpoza Zleznej opony. Cesi sa pute nezucastni11. 
Tak Slováci zase raz dokázali, že hoci najmenší, vedia byť 

i prvými. · · 
. Pretože členovia SSKaSalZJburg poväčšine vycestovali dO' zá

moria a pre rôzne iné príčiny, odbočka Sv. Bystrí.ka SSK-S pra~
ticky zanikla, ta:k jedni z posledných, čo ipricestn~ali do USA, pr~
niesli zástavu do dočasnej úschovy a opatery materskej organi
zácii Sdruženiu Slovenských katolíkov v Amerike. Na teraz je 
ulož~ná na fare pri kostole Sv. Jána Nepomuckého u Msgr. Kra-
sul'u v New Yorku. 

Svätý kríž. 

Tak rád zrak na kríž upieram. 
Bo vimn, že ľúbiš, Ježiš, 

J{eď s 'l'vojicli rán krv utfo.ram, 

Co pre mňa na ľíom ležíš. 

O, Ježi~ ... 

Tak ľítbiť by Ta túžilo 

T.o srdce moje, P,ane. 

Utečenec 

O, cfaj b~ ~~ žiť - nežilo, 
Než v Tv9jej svat.ej Rane, 

O, J"ežfä .•. 

Shillong, 1952. Sot.eris 
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HLAS OTCA 

Potreba mierového apoštolátu vo svete 
Výťah z veľkonočného posolstva pápeža Pia XII. 

ku katolíkom celého sveta. 

Rusno bolo na rím
skych uliciach vo Veľ
-konočnú nedeľu pred
poludním. Početné 
skupiny pútnika~ a 
rímskych katolíkov sa 

ponáhľaly na námestie sv. Petra, aby pozdravi
ly Kristovho námestníka na zemi, aby si poču
ly jeho otcovské slová a prijaly jeho apoštolské 
požehnanie. Dáwio predpuľud!ním ibolo už o
brovské námestie zaplnené. Od jedenástej sa za.
čina.la zaplňovať i priľahl.á Via della Conciliäzio-. 
ne. Na tvárach prítomných poibrával úsmev ra
dostného Alleluja, ktorý sa najlepšie ukazovali v 
mohutnom speve « tChristus vincit »: Kristus 
vstal zmŕtvych,. Kristus žije a panuje. 

Cakajúce zástupy prepukly v búrlivý jasot a 
volanie na pozdrav, keď sa objavil na balkone 
baziliky sv. Otec. Dlho trvalo, kým sa vyše ·300 
tisícový dav utíšil a v hrobovom rtichu počúval 
slová svojho neú,.11avného Pastiera a dnes už 
striebrovlasého Otca. 

« Rimania, veľkonoční hostia Večného Mesta, 
milovaní synovia a dcéry celého sveta ». Tak 
oelovil pápež svojich veriacich, lebo vedel, že je
ho hlas sa rozlieha nielen po prekrásnom náme
stí,. ale i po meste; ba rpo celom svete, kde ho 
roznášajú rozhlasové vlny. 

« Znova letí svetom -víťazmá a triumfujúca 
zvesť veľkonočného Anjela, ktorý pozýva všet
ky duše ku svätej radosti: Kristus vstal 
zmŕtvych, Alleluja! Veriaci ikresťania1 oprávne
ná je Vaša radosť v tent;o žiarivý deň V zlrriese
nia, v ktorý sa vrártil k životu náš Spasiteľ Je
žiš Kristus. V tento deň sa zablysklo novým svét
lom Jeho božské poshlínie1 ktoré v hodinách u
trpenia pripadalo bojazlivým očiam, ako za,pá
dajúce do tmy. Kristus ostáva večným vladárom 
smrti, nesmrteľným Pánom života! Včera, dnes 
i po stáročia, ako na prvú Veľkú noc Kristus ži
je a víťazí! 
Nezničiteľný Kristov život sa prenáša na jeho 

Tajomné Telo, na Cirkev . .Preto vás vyzývame, 
milovaní synovia, žite, žite týmto Kristo~m ži
votom! Tiesnia Vás toľ1ré starosU1 aiby :;;te sj 
udržali a zac;hovali telesný život. Pracujete, a
lebo hľadáte -prácu, aby ste za;bezpečili chlieb a 
zodpovedné bý':,anie pre svojich drahý.ch. Je to 
oprávnená a povinná starosť. Dodávame však 
slová Božského Učiteľa hrdinstva: Cože osoží 
človekovi, keby získal aj celý svet, ale duši svo
jej by uškodil? Alebo čo dá človek v zámenu za 
svoju dušu? Duša nemôže ibyť bez dýchania, 
bez pokrmu. Je.j vzduchom je modlitba, jej po-

krmom je Eucharistia. Nestačí však, aby ste len 
Vy žili týmto plnším životom, kým vôkol Vás 
umierajú Vaši ibližní. Pret-0 si želáme, aby s 
tc:ht~ námestia. z tisícov sŕdc vyrazil mohutný 
vykrik: Chceme prebudiť k životu svojich hra
tov, chceme rozsiev;:i.ť život všade tam, kde sa 
stretneme so smTťou.! Zičíme si, aby povstal_y 
nepriehľadné šíky apoštolov, podobných apošto
lom prvokresťanských stáročí! Nech kňazi hlá
sajú božie slovo s kazateľníc, nech kážu po uli
ieiach a po námestiach, všade, kde sú duše, kto
ré načim spasiť. A popri kň.azoch nech hovoria 
svetskí katolíci, Nech vnikajú svojou láskou i 
slovom do mysli a sŕdc ľudí! Ano, choďte nosi
telia života všade, do tovární, do dielní, na po
lia, iďte všade tam, kde ma právo vojsť Kristus! 
Ponúknite sa. poznajte sa navzájom na rôznych 
pracoviskách, .v domoch, kde spoločne bývate. 
buďte všetci spoiení jediným cieľom a jediným 
zápaľom. A potom roztvorte svoje náručie a 
objímite všetkých, ČO! ku Vám prídu a budú ča
kať na slovo posily a nádeje v dm~šnom ovzduší 
tmy a malomyseľnosti. Prorti osnovo:vateľom 
hriechu dajte sa do práce Vy, budovatelia Božie
ho domu. Víťazstvo viery, milosti a lásky, kto
ré Vám žičíme v najširšej miere rozmnoží Vašu 
radosť a prine~ie. svoje ovocie i vo svete, ktorý 
nepozná Krista a zabúda naň. Vaše víťazstvo 
viery a lásky upevní i svetový pokoj, o ktorý sa 
neprestávame modliť ». 

Svoje veľkonočné posolstvo zakončil sv. Otec 
dojímavou modlitbou ku Vzkriesenému Spasi
teľovi: « O, vzkriesený Spasiteľu, ktorý žiješ vo 
svojom oslávenom človečenstve, vďaky Ti vzdá
vame za dar života, ktorý si Svojím vzkriesením 
udelil ná~ím dušiam a svoj~j Cirkvi! · udeľ, aby 
Tvojí synovia, nábožne okoťo nás shromaždení. 

-s n~únavnou vytrvalosťou udržovali v sebe tento 
život. Abý boli spojení s Tebou a zachovávali 
Tvoje prikázania.. Nech veľkonočné svetlo Tvo
jej, milosti osvieti cestu, po ktorej .sa majú vrá
tiť do domu Otcovho poblúde11í synovia. Pozdvih
ni k čnostnému životu tých, čo ešte nosia Tvoje 
meno, ale zabudli _na jeho význam. Otvor sv:ojmu 
svetlu a láske mysle a srdcia všetkých1 ktorí po
čúvajú pochybné h1~sy, zapierajú Tvoje spasi
teľné posolstvo a dávajú sa zviesť falošnými 
sľubmi zeme. Obnov radosť svojej Cirkvi, osuš 
slzy trpiacich údov, strhaných bolesťou a úz
kosťami a prenasledovaných pre péravdu a spra
vodlivosť. Nech nájde úprimnú ozvenu vo všet
kých sz,dciacl1 Tvoj pozdrav, ktorým si pozdra
vil po vzkriesení svojich učeniko:v: Pax vobis, 
Pokoj Vám! Amen ». 
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PÁPEŽ 
Peter je pápež, ktorý spravuje pre Krista Cir

kev. 
Nemožno chápať Cirkvi bez pápeža, ako ne

možno chápať tela bez hlavy, spoločnosti bez 
vedúcej osobnosti. Vravia, že vodcom je Kristus. 
a dosť. Iste: ale v jeho viditeľnej neprítomnosti 
niekto ho musí zastupovať. Odstráňte tohoto 
niekoho a miesto jednej Cirkvi budete ich mať, 
tri sto; ich číry počet - aby sme hovorili so 
všekresťa!'l.mi - je živou zradou kresťanstva, 
ktoré je jediné a jedno, ako jeden je Kristus a 
jeden je Boh. 

Ziaden štát nie je spravovaný dvadsiatimi, 
stými, tisícimi samosprávnymi autoritami. Ná
rod izraelský mal obdobié sily a slávy, keď 
zrušil kmeňových náčelníkov a zvolil si kráľa; 
začal upadať, keď sa rozdelil n:t dve ríše, ľah
kú to korisť nepriateľov. V Rúne boli dvaja 
konzuli: ale v ťažkých dobách vládli striedavo 
každý jeden deň; a keď sa štát rozšíril, usta
vila sa monarchia po-d trestom smrti. 

Len čo ma.lá kresťanská obec v Jeruzaleme 
začala žiť, synedrium začalo vyhľadávať, ako 
by ju zahubilo. Ako? Tým, že uväznilo najprv 
Petra, potom ostatných a.poštolov, aby ich za
bilo. Niektorých z nich zabilo; ale Peter mu 
niekoľkrát unikol. Gama1iel sa odhodlal pove
dať zákoníkom uvážené slovo, ktoré možno od
porúčať zákoníkom červeným, zeleným a inofa
rebným: - Neprenásledujte týchto ľudí; ak 
ich vec je dieľom ľudským, a:ko iná toho druhu, 
za11ikne: ak je dielom Božím, vytrvá. 

A vytrvala. 
Od tej doby útoky na Cirkev hľadia zasiah

nuť. ako prvý cieľ, petože najvyšší, Petra t. j. 
pápeža. Nie je na svete muža, ktorý by bol 
predmetom väčšej lásky a väčšej nenávisti. Sv. 
Katarína ho nazvala « sladkým Kristom na 
zemi » a istý počet anglosaskej literatúry za
čal premielať tému o Antikristovi. Luther, kto
rý bol v srdci sožieraný pretipápežstvom, 
opakoval až do konca svoju hrozbu šia).enorr ne
návisťou: « Pestis eram vivu$, moriens ero 
mors tua, Papa ». ( « Za života svojho bol som 
morom, umierajuc budem tvojou smrťou, pá
pež »). Stačilo vysloviť jehn meno. ruby vyvolalo 
púte a krížové vypravy; stačilo vykríknuť « No 
popery », aby bolo rozpútané hromadné prena
dedovanie katolíkov. Dokonca aj po arch eo
logických objavoch a pripúšťajúcich úsudkoch 
mnohých protestantských badateľov, viacero 
ich dosiaľ nepretržite popiera apoštolát a mu
č&nícku smrť Petrovu v Ríme z nenávisti nie k 
nemu. ale k rade jeho nástupcov, živiac sa tou 
nenávisťou, ako rozčuľujúcou a omaimujúcou 
pále:-ikou. 
Keď som bol chlapcom, každý ničomník sa 

domnieval, že je jeho povinnosťou, aby na neho 
naplul: ako na Ježiša Nazaretského; papuľna
tí vlastenci. raz do týždňa zachraňovali vfas,ť 
vytrubujúc až do ochrípnutia zločiny pápežov 
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spáchané na Taliansku a na kultúre a uisťovali 
pobúrené poslucháčstvo, že pápežstvo, ha,11.ba to 
- ako hovorili - bezmenná, bude čo nevidieť 
postihnuté katastrofou. « Je nutné, aby jeden 
zhynul pre zá.c:branu ľudu», mumlali vodcovia 
izraelskí; a nutnosť stále dolieha, aby sme, sly
šali rabínov moderných farizeov. 

V Taliansku im pobledol hrebienok; zostáva
jú len na úzkom okraji protiklerikalizmu žive
ného pod vrhnutým miestnym protesta:ntstvom; 
od tej doby čo vojna zaviklala tiež rečnišťom 
protiklerikálnej demagogie, aj všetci kňazo
žrútski rečníci skotúľali sa vo svojej rétorike 
ako na hromádkach rezanky. Ale utŕhačných 
ohováračov nechýtba ani dnes v medzinárod
ných zprávach od Mosky až po Londýn, kde 
dekan u sv. Pavla nevediac už, čo by proti pa
pežovi povedal, mu vyčíta, že je kňazom « ta
Jianskym » :vytahujrúc <t:> boja rasu, kde už 
nie je Grékov, ani Zi.dov ... 

Náhradou za to od Londýna až po Sydne11 ti
síce kresťanov a tiež nekresťanov denne poci
ťuje potrebu ísť do Ríma, a,by vzdali úctu Naj
vyššiemu kňazovi, v ktorom uznávajú otcovstvo 
i autoritu, ktorých dobrodenia sú účastní, ale
bo by chceli byť účastni. 

A tak teda má prvé čestné miesto - na stra
ne k Bohu - i prvé miesto v hanobení - na 
strane ľudí: i to je dôka:zom, novým dôkazom, 
onoho; jeho pozemskou stránkou, by sa mohlo 
povedať. - To tiež sa díalo i Kristovi. 
Keď sa strácajú poznávacie znaky pravdy a 

lži, dobra a zla, povstáva pápež a svojou vlast
nou osc-bou ror.i živé roodelova0ie znamenie. 
Boj za bezbožstvo, ktoré vychádza z hlavných 
mest Ameriky a Europy, cieli a smeruje naj,prv 
k pápežovi: on je prekážkou. Za'",'iahnuť bo, 
znamená zasiahnuť Cirkev na vrchole. Odstráň
te pár,ežstvo, a do dokonalej spoločnosti, ktorá 
ochraňuie nezmenený odkaz Kristov s apoštols
kou tralíciou, vtrhne s hlukom anarchie. Svrhni
te vodcu, a bojujúca Cirkev sa rozpadne nal do
brodružné tlupy, odsúdené ďo podzemia. 
Najväčší obdivovatelia pápežstva by mali po

chádzať z kraiín, kde sa popiera jeho rofs1•é 
zriadenie, totiž božské založenie samej Cirkvi ; 
pretože by mali skôr než ostatní chápať hoc 
len sociálne a mra v,né prednosti dynastie, kto
re.i, i keď je voliteľná a složená z panovníkov 
odlišných pôvodom, kastou, vychovaním, sa po
darilo pri živote udržať, rozvíjať a upevňovať 
složitú a nesmiernu spoločnosť uprostred hnu
tí všetkého druhu, tým, že sa starala, aby stály 
v popredí jednota a kontinuita. cieliacE> k ideá
lu dokonalosti, zatiaľ čo všetky ostatné zria
denia sa postupne uvoľňovaly a ostatné dyna
stie sa, pozvolna vyžívaly. 

U človeka, ktorý je dôsledným kresťanom, 
obdiv pre týchto vodcov je hatený tým, že si 
je vedomý božskej moci, ktorá im pomáhá, a 
pre ktorú nemôže Cirkev padnúť. Môže sa pri
hodiť, že pápeži budú chodiť. blúdi-ac od mesta 
k mestu a nenájdu miesta. kde by mohli mať 
konklávu, a že strany sa budú môcť pokúšať 



zbraňami a zlatom dať tiaru jej prechovávačo
vi a ti,ež ra môže prihodiť, že bude treba strh
núť strechu, aby sa mohla konkláva skončiť, 
alebo, že z neho výjde pápež nepotista, priamo 
Alexander VI. • Ale ako to príde, že cez škody 
spôsotené týmito zlými apoštolmi Cirkev neu
miera? 

Cirkev llťiľZOmrela, ani keď mala len niekoľko 
sto u~eníkov, a z dvanástich apoštolov jeden 
Krista zradil: nemožno povedať, že na dvanásť 
pápežov pripadá jeden zrádca Cirkvi. 
· Ba člove.k nedôsledný by mal obdivovať pá

pežstvo práve pre tieto úhony, ktoré by boly 
zahubily každý iný organizmus a naopak ne
bránily vzrwtu moci ~ vážnosti pre prvého 
kresťana. 

A Alexander Borgia... Kedykoľvek chcú zvi
klať obdiv pre rímsky pontifikát, pripletú nám 
pod nohy ako úklad meno tohoto urodzen~ho 
špačiiela, ktorý sopäl svoje meno s konmr.10u 
svojej doby. Istý anglický spisovateľ ·pokúsil 
sa o sostavenie slušnej· bibliografie a šiel ta.k 
ďaleko že z neho urobil vzorného otca a šľa
chetného kňaza. Teraz azda možno pripustiť, že 
tá legenda, l}osilňovaná protiklerikalizmom bo
la pre-dov:šťltkým len for m1'.)U hrubého ihristo
ri<:kého hanobenia, prehnano užívala forieb pri 
malte jeho portrétu; ale mňa, aby som pravdu 
·-povedal, necháva úplne ľahostajným, či bol ale
bo ne.hol ničomníkom, dôstojným otcom svojich 
detí : pre mňa je jeho príp-ad potvrdením, že aj 
pápeži sú ľudmi - čo. sa vedelo, i keď sa na to 
zabúda - a ako ľudia sú podrobenÍ každej ľud
skej slabosti ( « homo sum » _so všetkým, čo na
sleduje); ale jeho prípad - ktorý, nezabúdaj
me, vzbudzuje toľko ,pohoršenia, práve preto, 
že je výnimočný v dlhej rade pápežov - potvr
dzuje pravidlo; a okrem toho potvrdzuje, že 
Cirkev má v sebe toľko božskej svätosti, že 
vie vyvrhnúť i jed Borgiov bez toho, že by naň 
zomrela. 

Kresťan, ktorý sa búrí proti -pá;pežovi a od
sudzuje jeho diela, alebo ešte horšie, berie si 

. ho za zámienku, aby sa vzpieral Cirkvi, je ne
vedomec; veď pápež nielen že je hlav-ou rodi.ny, 
ktorej živým členom j,ei každý kresťan., ale pred
stavuje viac menej verný výraz tejto rodiny. 
Dobrí kresťania vysielajú ·zo svojho stredu do
bré kňazstvo a teda veľmi dobrých biskupov 
a pápežov; kalné kresťanstvo vysiela zo seba 
pápežov Maro'liiných a kresťania zkazení vy
sielajú zo svojho lona chlipnosti a krvi Borgiu, 
- najväčšieho exponenta kňazstva, ktoré do
dalo najzápalistejších s,polupracovníkov otrasu 
r-eformácie a laikátu, - ktorý Borgia sa v po
litike oproci:oval od pút viery, v literature sa 
inšpiroval 11a Ovidiovi a v praktickom živote sa 
zpohanšťoval oplzlosťami a zločinmi. 

A na druhej strane Ci:r:kev - organizmus mla
distvý a čistý - vyrovnáva rýchle jednoho pá
pež~ priemerného dvoma vynikajúcinti: doko,nca 
z tej istej rodiny Borgiov si darovala rýchle 
veľkého svätca; a nedostatok hol vyrovnaný a 
prekonaný. 

Ale vyrovnanie sa uskutočňuje v rade samých 

pápežov, totiž ľudí, ktorí, pretože sú na vrcho
le cti, sú vystavení viac než každý iný človek 
závratom márnivosti a moci; pretože, keď vez
meme počet nepotistov a iných, ktorí žili me
nej sväto, a srovnáme ich s devädesiatimi ka
nonizovanými pápežmi -a všetkými cstatnýnri, 
ktorí žili sväto, alebo aspoň počestne, t.11 zistíme, 
že. žiadna dynastia, žiadny rad prezidentov i 
takých rep-ubličiek, ktoré nemajú tej sily, aby 
niekomu spôsobily závrat, sa nemôže honosiť 
tak imponujúcim radom úctyhodných osôb. 

V dvadsiatich storočiach s pápežmi i zločin
nými nebolo and jeéL.'loho, ktorý by bol upadol 
do kacírstva; rímsky biskupi uviedli na pravú 
cestu nejedno blúdne učenie; ale nikdy ho ne
vyvolali. 

Pápež je Otec, ale ruko ~ava spoločno.stí je 
tiež zákonodárcom a vykonávateľ-nm zákonov: 
ukladá teda tresty. 

Jednako, ako iná charaikter-istická vlastnosť 
nesluciteľná s ak0ukoľvek inou veľkou spolo.~
nosťou, tieto zákony a tresty sú duchovného rá
zu, nemajú zapotreby k zaviazanosti a~u. žandá
rov ani väzníc. A pre tento ,charakter možno 
nájsť otrocké duše, ktoré odopierajú poslušnosť, 
preto-že sú zvyklé stoto-žňováť príchylnosť so 
strachom, zákon s pútami; ale naproti tomu, 
práve pre tento charakter, mnoho slobodných 
duší uznáva jeho jurisdikciu, ktorá uskutočňuj,e 
zázrak organázmu ·za1oženého na neviditeľnej 
sile lásky. I ten, kto vysvetluje pápets.tvo jedno
du:cho tak, že je pokraičovaním autority cisárske
ho Ríma, nebude môcť po,prieť, že ide o pokra
čovanie veľmi abnormálne, pretože zásadne i 
fakticky odporuje myšlienke cisárskej autority 
neodlučiteľnej od používania meča, ba symboli
zova-nej mečom. Cisár bez zbraní je nesmysel: 

Predsie1'í Borgiovského bytu v.o Vatikáne 
ktorú pápež Alexander Vl. používal pre receDci0 
a rozličné s.lávn.osti cirkevného i svetského rázu. 
V predsieni sa te.raz ~hová sbierka zbrar1í a brne
ní, pretože celý Borgio:-ský byt bol premenený 

na muzeum. 
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pápež so zbraňami je tiež nesmysel. Mali by teba 
hovoriť skôr o odpore než o pokračovaní, i keď 
v určitých vonkajších formách navliekol šat do
by, ktorý bol rímskeho strihu. Viem, že pápež 
častokrát, keď sa stal hlavou štátu, alebo lepšie 
keď bol povinný hájiť život bezbranného Talian
ska, použil zbraní: ale boly to historické okol
nosti, ktorého prinútily k počínaniu pre neho 
cudziemu, aby odvráill od opusteného Poloostro
va vykorisťovaného cisármi Východu a Západu 
alebo od Latía postihnutého barónmi a lúpežník
mi, nešťastie lúpeží, hladu a vojny. Za iných 
okolností volal do zbrane Europu, aby od jej 
hraníc odohnal Polmesiac. Jednako jeho sily a
ko autority svetskej boly vždy veľmi skromné, 
keďže v dobe najväčšieho lesku sa mu nepoda
rilo zažehnať povestný rímsky plen. 

Ale- dodává istá kritika prame11ov - pápež
stvo je1 pôvodu ľudského a predstavuje bezpráv
ne uchvátenie moci rímskymi biskupami na ško
du ostat..r1ých biskupov. 

Chcel by som na chvíľu nechať stranou evanje
lium a dejiny a pripustiť toto tvrdenie, aby som 
sa mohol opýtať: - A čo je na tom zlého? Z bez
právneho uchvátenia moci zrodily sa najlepšie 
monarchie a rôzné iné vlády a často tie najlep
šie: čo neprístojného by ,bolo na tom, keby z 
toho uchvátenia moei bola povstala pápežská 
moc, ktorá sjednocuje konečne Cirkev, zabra
ňujúc jej triešťeniu, ktoré by bolo nevyhnuteľné. 
kepy jednotliví biskupi neboli pripútaní k jedi
nému stredisku inšpirácie a ukáznenosti? Bez 
pápeža mali by sme toľko cirkvičiek, koľko je 
biskupov: nie všeobecnú Cirkev Kristovu, ale 
jednotlivé dielce pomenované po Titiovi a Gajo
vi: tisíchlavé pohoršenie. 

A predsa tomu tak :nie je. N ewman chcel vo 
svojej bujnej mladosti a vo svojej časnej zra
losti pátrať v dejinách po príčinách U:zmpátor
stva pápežov a rímskych násilnostiach; a ·preto
že čestne pátral po pravde, našiel, že násilníctvo 
a uchvátiteľstvo bolo na strane cézaropapizmu, 
u náboženstiev reformovaných. medzi ka:círami 
a novotármi, ktorí sa domnievali, že si prisvojili 
funkciu náležiaciu Cirkvd, bez toho, že by mali k 
nej -zmocnenie od toho, kto ju mal. Nevysvitá, 
že by Ježiš bol povolal Cerulária, Luthera. We
sleya alebo samého McPhersona a poveda:1 dm: 
Ty si Martin a na tejto ... (čom?) vystavárn Cir
kev svoju. - Rozkolnícke cirkvi majú už od za
čiatku svojho rozkolu svoje odsúdenie: u ich 
začiatku je človek, nie Ježiš; veď potok nemôže 
plynúť do polohy vyššej, než je prameň. U zdroja 
Ci.rl{vi je Ježiš: Boh. 
Božskosť pápežstva ako in..::;titúcie je zahrnutá 

v ústave Cirkvi zi:iloženej Ježišom, je časťou bož
ského zriadenia Cirkvi a vyplýva z boiskej pri
rodz.enosti Zakladateľovej: ak je Ježiš Boh, jeho 
Cirkev je božská. · 
Keď sa raz Ježiš objavil na brehu jazera TI

beriatského, učeníci chceLi k nemu pri.pluť na 
loďke. Peter « sa vrhol do mora ». A Ježiš sa ho 
trikrát opýtal. či ho miluje; a trikrát mu na
riadil: « Pas bäránky moje »; a s bär,ánkami 
ovce. 

Po nanebovstúpení je to Peter, ktorý sa chápe 
iniciatívy, aby vyvolil, nástupcu za Judáša (keď 
jeden odpadne, Cirkev sa preto nezastaví) ; na
stupuje na miesto Ježišovo, aby kázal, zdôraz
ňujú~, že nehovorí za seba, menom svojim, ale 
Kristovým; a robí zázraky ( « v mene Ježiša 
Krista Nazaretského vstaň a choď» vraví 
chromému. od narodenia). Keď ide Peter, ne
mocní sa snažia1 vstúpiť aspoň do jeho tône, aby 
boli uzdravení akoby Ježišom, ktorého menom 
a mocou jedná. 

Zkrátka pôsobenie Ježišovo neprestáva ani na 
okamžik: po nanebovstúpení pokračuje v Petro
vi podľa presného sľubu. 

<< TYl si Peter (skala)' ... Na tejto skale je vy
stavaná Cirkev. Keď strhneme základ, zrúti sa 
ako ktorákoľvek budova. 

Toto miesto sv. Písma uviedlo do zúfalstva . 
protestantskú kritiku. Vyšedši z predpokladu, 
že musí byť odstránené za každú cenu, zosnova
la dvojaký rarl 6fokov: huď prekrucovala smy
sel v iný výz11am. alebo ho zavrhla ako balvan 
stojaci v ceste. 

Za každým, kedykoľvek sa obsah evanjelia 
nekryje s racionalistickou kritikou (tak zva
nou, lebo je pritiahnutá z oblasti i:maiginatívnej), 
tu miesto toho, aby zavrhla seba, zavrhuje ob
sah, miesto aby prispôsobila svoje názory doku
mentom, prispôsobuje dokumenty svojím ná
zorom; a t-ak môže každý porušovať a formo
vať Písmo sv. podľa nesúvislej línie útesov a 
hlbín svojej duše, najpry v oblasti exegetickej a 
potom v oblasti mravnej. 
Pripusťme, že ono miesto bolo vsunuté: pro

blém sa nezjednodušuje, ale nesmierne kompli
kuje: - Kým a kedy bol vpašovaný do kontex
tu? A súčasníci falšovateľovi dali si podvod ľú
biť? A pravé teksty boly zničené? A kým? Bola 
to teda taká banda hlupákov, tí kresťania II. sto
ročia istými, ktoTí vyšli z filozofickej sofistiky, 
z literatúry rabínskej a z literatúry helénskej? 

Stačí položiť si tieto otázky, aby sme nadobud
li presvedčenie, že i tuná ide o poriadny omyl; 
nie však toho, kto texty nábožne opatroval, a 
komu slúžily za základ usporiadania života i 
smrti, a kto za prenásledovani a v očakávaní mu
čeníctva odťal s nezlomnou energiou s mladuš
kej rastliny Oirkvi cudzopasnú vegetáciu voľ
ného výkladu gnostického, ktoré bolo najnebez
pečnejším a prvým pokusom odvodiť z evanje- · 
lia pohanstvo; ale toho, kto s textami ľubo
voľne nakladal. 

Ale aj keby ono svedoctvo Ježišovo bolo by
valo vpašované vo štvrťhodine všeobecného ochr
nutia mozgov roztrúsených po celej rímskej rí
ši, kto číta Nový' Zákon, pozoruje, že v Kristo
vom nazieraní mal Peter vždy prednostné mie
sto. Turner. profesor oxfordskej univerzity a 
členi High Church skúmajúc štyri ev,anjelia. bol 
prekvapený « viac než čím' iným sbodou ich sve
doctiev potvrdzujúcich prednostné miesto sve
rené Petrovi » ; a vy~dvihol, že je v nicli meno
va n.ý 195krát, naproti tomu čo na druhom mie
ste Ján je menovaný sotva 29krát: i to je príz
nakom prednostnej autority Petrovej, ktorého 



otvorená a samorostlá duša bol stvorená k' vod
covstvu. 

A vzal ho na seba v Jeruzaleme. a ·potom, keď 
odišiel z Jeruzalema, plahočil sa svetom a pri
šiel zomrieť do Ríma. I jeho smrť v Ríme bola 
popieraná, keď otázka viery bola zredukovaná 
na popieračský výkon a originálnosť badania. sa 
zameňovala s odstraňovaním tradície; ale aj to
to popieranie sa rozbilo o kamene archeologie. 
Lebo pri kritike Nového Zákona a prameňov, 
práve vedy filologické a .historické, použité s 
úmyslom zničiť zanechaný odkaz, nakoniec vy
niesli na svetlo materiál, ktorý ho potvrdzuje: 
zistené modifikácie týkajú sa bezvýznamných 

· hľadísk, alebo sú malej-dôležitosti v úradnej tra
dícii; ktorým menom rozumieme systém pravdy 
a skutočnosti žiarlivo predávaných od starých 
dôb pod cirkevnou kontrolou; a nie ľudové le
gendy) ktoré sú niečím. iným. 
Skutočnosť je, že niekoľko rokov po smrti 

Petrovej, jedna cirkev posvätená dvoma lista-
. mi sv. Pavla - .ku Korinťanom - sa odvolala 
vo svojich vnútorných rozporoch do- Ríma, teda 
už od počiatku sa priznáva1o a urýchlovalo pô
sobenie rímskeho primátu. Objavuje sa v dobe 
sv. Ireneja jasne a mierumilovne uskutočnený, 
to jest v druhej polovici II. storočia. Začali ho 
odmietať, keď nad duchom pokory, lásky k blíž. 
nému, bratstva nadobúdala vrchu a:ziijská pýcha. 
helénska sofistika a feudálna povýšenosť rím
skobarbarská. Ale keď sv. Ignác, biskup An
tio-chij~ký, v ktoromUJ plápolaly apoštolské cno
sti, písal na svojej ceste k mučerúctvu obci rím
skej, priznal jej primát lásky; a láska. ako učí 
sv. Pavol, je tvorčou cnosťou viery. 

Cirkev rímska, privilegovaná mučeníkmi a po
mocou poskytovanou každému, ktokoľvek v im
periu trpel vo viere alebo pre vieru, ústami pá
pežov alebo pápežských legátov intervenovala 
v shromažderúach, kde sa určovala dogma, a 
jej dobrozdanie bolo prijaté ako text. Keď na 
všeO'becnom sneme konanom na Východe v do
be, keď hlavným mestom bol Carihrad a antic
ký Rím dokonával, sa čítala krátka odpoveď 
pápeža Leva, ktorý bystrým latinským smyslom 
roztínal zmätok byzantských porád, celé shro
máždenie Otcov väščinou východných začalo tlie
skať; a definícia pápežova bola uznaná za in
špiráciu a rozhodnutie. 

Tento primát bol vykonávaním duchovného a 
náukového vedenia. Pretože sa nepáčH vzra
stajúcemu absolutizmu bazileov, bol zpočiatku 
potieraný, neskoršie, sotva sa naskytla zámien
ka, zavrhovaný. K tomu dospejeme vždy, keď 
obetujeme záujem náboženstva záujmu dyna
stie, alebo ako sa dnes hovorí, politiky. a výsled
kom je vždy rozkol. 

Za východného rozkolu - vraví Soloviev -
vytryskol islam, ktorý ból tre:;,,'tom za neho. Rori
kol západný - hovorí Chesterton - bol vzbú
rou kresťanov za vpádu musulmanov. Lepší tu
recký turban než latinská tiara, hovorievali ad
miráli a m.níši, • ktorý vydali Car-ihrad tlupám 
Mohameda II. Rozkolníci vo službách tureckých. 
Keby sa podarilo sostaviť b-ilanciu dobrodení, 
ktoré prijala Cirkev od panovníkov svojích 

ochráncov, obávam sa, že by sa našlo toľko 
pasív, že by sme si želali, aby ich ochrana nikdy 
sa nebola stala skutkom. Rozkoly a kacírstva 
povstaly z princípu položeného niekoľkými teo
logami . v teorii a vyúžitkovaného niekoľkými 
panovníkami v praxi: politický úkon s teolo
gickými súčiastkami. Ruské a balkánske obyva
teľstvo nevedelo a z veľkej časti nevie dosiaľ nič 
o pohnútkach, pre ktoré bolo svojimi panov
níkmi odtrhnuté od Ríma; a germánske národy 
by neboli nikdy ,pripustili, aby sa smelo usku
točňovať slovo Božie zasievaním sváru medzi 
kresťanov, keby im to ·neboli ich kniežatá vtlkli 
-zbraňami a podvodom do hlavy. 

Clovek nevie dobre, aké zneuctené práva slo
body musia odporcovia pápežstva voči nemu re
habilitovať a aké výčitky centralizujúceho mo
narchizmu proti nemu vrhať. Pominulo by však 
ich opovrhnutie, behy sa len dali zkúmať dôvo
dy nie podľa meradla svojich osobných dogiem, 
ale podľa meradla drsnej skutočnosti. Ide o· to 
zachrániť Cirkev; pretože záchranou Cirkvi za
chová sa neporušená viera, totiž práve ono kre
sťanstvo, ktorého je zapotreby starému svetu 
ako kyslíku nemocnému telu. A kresťanstvo do
tiaľ sa zachováva. dokiaľ zostane jedno - to. 
ktoré bolo prehlásené Revolucionárom a svere
né slobodne vybraným osobám; ak sa rozdrobí 
máme dve, tri, sto alebo tri sto kresťanstiev, z~ 
ktorých pr·e jednoznačnú podstatu kresťanského 

Socha sv, Petra, prvého pápeža,, 
pred Vatikánskou bazilikou, v ktorej knieža 

apoštolov je pochovaný. 
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náboženstva, ako jej rozumeli najbližší Ježišovi 
- apoštoli, apoštolskí spisovatelia a prví apolo
géti - dvestodevädesiat deväť je nepravých a 
a neriadnych. Títo odporcovia vychvaľujú ná
toženstvo individuálne: medzitým čo kresťanst
vo nebolo hlásané indivíduom A alebo B; ale 
osobou historicky určenou, ktorá sa nazývala 
Ježiš. Buď sa príjme kresťanstvo Zakladateľovo 
alebo kresťanstvo neautorizovaného vykladača: 
je však isté, že ide d dve veci rozdielne. 

Autorizova."lými vykladačmi boli apoštoli a ich 
nástupcovia až do dnešnej doby. Medzi nimi, 
pravda, nie je mien nekatolíckych reformátorov. 
Palestíňan Hegesippus túžiac zistiť priamé ná
stupnictvo, apoštolov v rôznych cirkvách asi sto 
rokov po smrti Ježišovej, vydal sa na cestu do 
Ríma: po ceste pátral v rôznych centrách, aby 
zistil, či táto postupnosť sa udržovala, a potvr
dil v súhlaEe s protikacírskvmi polemistami II. 
storočia, že pozitívnym rozlišovacím kritériom 
med.zi ortodoxiou ·a hetorodoxiou ,bola práve tra
dícia ·viery zaistená legitimným a nepretržitým 
násled!'líctvom biskupov. Kriterium logické a ne
strojené. Nuž, v. Ríme a v iných1 strediskách na
šiel toto pravidelné predávanie moci a náuky. 

Ale Rím mal túto postupnosť od svätého Petra 
a teda všetku moc od neho, medzi tým aj moc 
spravovať celú obec veriacich: ovce i bäránky. 
Jeden biskup musel mať tento primát zodpoved
nosti, aby sa jednota mohla uskutočniť a udržať. 

Charakteristickým znakom kresťanstva je uni
verzálnosť: ale - ako etymologia naznačuje -
univerzálnosť je hnutie, ktoré vedie k jednomu, 
oticha okoki .iednoho. Niet gule bez stredu: niet 
cirkvi bez jednoty. Jeden Otec, jeden Syn, jedna 
Cirkev, jeden Pastier ... 

Táto jednota vykonáva svoj vliv i na vzájom
ný pomer medzi národmi usilujúc o ich jednotné 
poučenie, prehlbujúc v nich pocit vzájomno
sti, ktorý vyviera zo spoločného osudu a 
z povinnosti všeobecnej lásky. V dobe, keď 
kontinenty a národy sa opevňujú colnými 
zákopami a vstup , do maličkého štátu stá
va sa problémom zťaženým políciou a by
rokraciou a keď medzi barikádami zúri 
rasový, triedny a obchodný zápas vedený s kai
novským ná,porom otráveným nadto a zdiaihol
šteným pokrokami vedy použitej na zabíjanie 
ľudí a nedarí sa docieliť shodu ani na malom 
kúsku zen:ie, akým j~ Europa; na sopečnej pôde 
zostala len ~e<;lna láska, po ktorej sa poz,návame. 
len jedno miesto, v ktorom sa stretávame: kre
šť.anstvo ·a Cirkev; a ostáva len jeden človek, vo
či' ktorému sa cítime deťmi a medzi sebou brat
mi: otec skoro štyristo miliónov katolíkov, roz
trúsených ako kvas v najodľahlejších krajoch 
piactkh dieľov sveta. Odstráňme onen sústredný 
bod, onen živúci a aJktivny stred bratstva, jeho 
pozývajúci dom; od.straňme toho, kto konkreti
zuje a sjednocuje ten posledný kolektívny záu
i·em ~ zosta;ncme tu ako stádo dvojnožcov posti
hnutých "šialenstvom v neznáme,; zemi, kde kaž
dý ide za svojim vlastným pudom ... A ostatne 
on nás už° skutočne s ,iednocu_ie - priateľov a 
odporcov, pravoverných a kacírov, tradicianali-
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stov a modernistov: jedných láskou, druhých ne
návisťou a náleží preto obom stranám a všetkým 
je bodom, v ktorom sa stýkajú. 

Po, vojne je stále zretelnejšie vidieť, ako sa 
ľudia zmietajú v kŕči pre neschopnosť nájsť vod
čiu niť svojej jednoty, a ak dosiaľ nezúfajú, je 
to len preto, pretože majetok spoločného du
chovného odkazu napriek všetkým cézaropapiz
mom a kacírstvam celých storo~í dosiaľ žije 
na dne duší. 
Keď nám kolektívna nemoc prúd.í v krví, je 

nám dosiaľ maž.né pozdvihnúť oči nahor, k vrcho
lu, ktorý sa nepohol, nezrútili vo všeobecnom ze
metrasení; je nám možné vidieť osobu, ktorá ne
bola zachvátená pandemickou zbesilcsťou nená
visti; je nám dosial' dané vidieť nad oricatáciu 
a poznať sa zasa navzájom s'&:rze neho, keď hnis 
a blato nás zohavilo; aby sme začali znovu pod 
jeho vedením tam, kde pekelný du:::h previedol 
dielo zmaru. Svojou láskou dávanou bez ťozdielu 
ľuďom všetkých ras a stupňov zasypáva vyko
pané záko.py: ujedná va prímeria: spojuje dva 
konce pretrhnutého vlákna. A prst Boží začína 
znovu priasť útek naších dejín. 

Igino Giordaru 

Vďačne spommame « Rerum novarum » 

D11a 15. mája 1891 - teda pred 61 rokmi -
vyšla encyklika pápeža Leva XIII. « Rerum no
varum ». Ak si dneská pripomíname, výročie tej
to encykliky, nie je to iba pieta voči nie~omu, 
čo bolo čo už spbilo svoju historickú úlohu. 
Myšlienky « Rerum novarum » sú práve dnes 
tak aktuálne, akoby táto encyklika bola napí
saná v našej dobe a. pre potreby súčasné. Tento 
okružný pápežský list j.e prostý a hlboko revo
lučný. Je prostý ako pravda. Hovorí, že, sociál:-ia 
bieda zavinená špatnými spoločenskými inštitú
ciami a znemravnelosťou spoločenského života 
nemá nijakého oprávnenia. Dokazuje, že ako li
beralizmus, ľahostajný k ľudskej biede, tak aj 
socializmus, ktorý chce riešiť otázku sociálnu 
zoštátnením všetkej výroby a národnej práce, 
oba nie sú v stave pri.'1.iesť nápravu. Ukazuje 
správne cesty k rozriešeniu problému, ako uspo
riadať ľudskú spoločnosť spravodlivo a ľudsky, 
t. j. kresťansky. Táto prostá pravda stále pô
sobí ako revolučný kvas v ľudských dušiach, a 
veľké sociálne reformy, ktoré boly us'.-{utočnené 
vo väčšine západných zemí, baly inšpirované 
hlavne myšlienkami « Rerum novarum ». Málok
to si dnes uvedomuje, že všetko moderné sociálne 
zákonodárstvo, ako nemocenské, úrazové a so
ciálne poistenie, ochrana matiek a detí, zákaz 
detskej práce, pomoc V' nezamestnanostiž podiel 
zamestnancov na zisku podnikov, odproletarizo
vanie robotníctva a i. - to všetko je uskutoč
nením mvšlienok « Rerum novarum ». A ak dnes 
kresťanský svet bojuje proti bezbožnému komu
nizmu sú kresťanskými zbraňami práve ony so
ciálne' zásady ·« Rerum novarum », zásady. kto
ré vymecujú sociálne zlo v samých jeho kore
ňoch. a sú dnes rovnako nrosté, pravdivé a re
volučné, ako nimi boly pred viac než J>O) c,toročím. 

S. G. 
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V RISI INKOV DNE S Katolícky obzor 
DOJMY Z CESTY PO PERU 

Na posvätnej pôde oleja. 

Druhý, deň nás skoro na dostrel priblížil ,k $Uchej zemi. Vi
del ~om ~rbu, kop~oy ihlanovitého t~pu, ktoré miestami dvihaly 
svoJe maJestatne stity nad zahmleny pov,lak rannej zore ktorý 
prekážal nášmu zvedavému pohľadu. Tie vrchy povedal by som 
tvorily kopy sena, gigantických rozmerov. Je ~elkom možné. ž~ 
sú to pradávne, dávno vyhasnuté sopky. Hmla postupne redne 
a pre-púšťa vi_a,c a viac náš zrak, ale toto pobrežie, na ktoré som 
bol tak strašne zvedavý, pôsobí dojmom úbohosti, pi,esku 
prázdnoty. Aký nekonečný rozdiel je v porovnaní s Columbiou, a
lebo s Equadorom, ktorých pobrežie prepychove hýrilo skvostom 
oslňujúcej vegetácie. Chvíľami mi to pripomínalo západnú časť 
mexického pobrežia, pardon, opravujem sa, j:e to horšie, je to 
výslovná púšť:' kým tam ten kraj bol v zimnom úbore. Blízkosť 
pobrežia zhmotnila moju myšlienku, že more dýcha. a rútiac 
sa strašným lomozom do pobrežných, divokýcht skál, cÍvíha s-a a 
klesá, celkom tak, sťa by naberalo vzduchu, aby sa nepridusilo. 
Občas sa vynorí na povrch vln prijemne lesklý chrbát tuleňov. 
Výletné šíky rackov zostaly za nami, keďže nenachádzaly po
trebného proviantu. 

Prichádzame do Talara (okres Tumbez} mesta, ktoré bolo 
sídlom prvého peruánskeho biskupstva v tom čase, keď Pizzaro 
zlomil moc Inkov a podm anil si ich. Jeho sp.oločník, Hemandez de 
Luque, t<:tkto dobyvateľ a kňaz, financoval celý tento výboj , ba 
sa stal aj prvým biskupom. -

Treba výj·Sť v0'n a :pozrieť :;'a na to, navrhnul som svojim 
sprievodcom, Studneymu a Smidovi. 

Môžme. - Ja sa o podmienkachi vyzviem, povedal Studuey, 
odišiel, ale o chvíľu sa vrátil, aby nám oznámil, že vystúpnnie 
na posvätnú pôdu oleja podmieňuje mať dvoje povolenie, a to 
od Spoločn9sti « Sta.ndart Oil » a od úradov peruanských. 

Nuž. potom sa nemôžeme vybrať ta, začudoval som sa. 
- Nie. Povolenie sme si mohli obstarať v USA, keoy som to 

bol vedel. Myslím, že by mi ho boli dali povd'acňe - povedal po
pokoj ne Studney. 

- Je vojna a to je strategické územie - namietal Šmid -. 
ale keby sa vám páčilo, ja som práve listoval knihu, ktorú sorrÍ 
si požičal od jedJ?-ého z cestujúcich, v ktorej je nádherne zachy
tený tento kraj oveľa lepšie, než ako keby ste ho uzreli. 

- Dobre, prineste ju - povedal, som rezignovane. 
- Je to spis Roberta S. Piatta, z ktorého si možno spraviť 

úhrnný obľaz - poznamenal šmid. 
Tak pmsím začnite čítať, vyzval som ho. 
Objav oleja, ktorý sa nachádza v Talare, dáva sa do spojenia 

s ozrutnými skalnými pobrežiami, v ktorých prielome je us-ad
lin8. 

Priemerná hľbka prameňov činí 600 m. 
Olejové polia tiahnu sa nepravideľn-e, ale bolo presne zistené, 

že sa. šíria postupne od pobrežia až temer do samotného úpätia 
hôr. 

Olej, ktorý je ľahký a smiešaný s plynmi nemá nijakého veľ
kého tlaku. 

Bol vyslovený taký dohad, že pradávni, Indiáni. so zlomkov 
a puklín skál ťažili trochu smoly. Ale čerpanie olej,a j~ nového 
dáta. 

« Standart Oil » k,ú-pila si právo na toto územie, ktoré svojou 
právomocou siaha ešte do španielských dôb. 

Prvé vývrty v neurčitom rozsahu baly na rôzných miestach, 
ktoré sa zdaly byť výhodné. Dalšie sústavné vŕtanie na istú vzdia
lenosť umožnilo odkryť celý rozsah poľa pri čom vzdialenosť 200 
metrová umožňovala rovnomerné čerpanie z celého poľa. 

Veľkonočný pútJ.ňcký ruch vo 
Večnom meste. Vo veľkonočnej 
dobe aj tohto roku navštívily 
Večné mesto početné skuriin.y 
pútnikov zo všetkých kútov slo
bodného sveta. Prišly do centra 
kresťanstva, aby si nielen ob
zrely historické a umelecké pa
miatky, ale aby sa tiež zúč.ast
nily na p9dmanivých bohosluž
bách, ktoré sa každoročne ko
najú s vel1kou ok~zalosťou v 
staroslávnych rímskych bazili-
1,{ách. Na Veľkú sobotu sv. Otec 
pápež Pius XII. prijal ich vo 
Dvorane pože}!naní na verejnú 
audiendu a prihovoril sa im .vo 
viacerých svetových rečiach. N~t 
Veľkú noc potom s balkóna vati
kánskej[ baziliky povedal k pút
nikom a rímskym ~eriacim shro
máždeným na Svätopeterskej 
bazilike svoje veľkonočné posol
stvo a udelil tradičné slávnost
r1é požehnanie « Urbi et Otbi » 
(mes.tu Rímu a svetu) spojené f! 

plnomocným:i odpustkami. Toho 
istého dňa popol'udní sv. Ote-:: 
poslal prostredníctvom vatikán
skeho rozhlasu osobitné posol
stvo japonskému národu. 

Snížený počet kardinálov. Po
svätný kardinálsky sbor utrpel 

Obrázok z domova. 
Pohľad na kat. kostol v Turč. 

sv. Martine s vých. strany. 
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tohto roku dve bolestné straty: 
d1'ía 14. marca odobral sa na več
nosť bolognský arcibiskup J. 
Em. ndp. kardinál Ján Krstiteľ 
NasaJii Rocca di Cornelia:ri.o a 
dňa 11. mája usnul v Pánu neá
polsky arcibiskup J. Em. nd-p. 
kardinál Alexej Ascalesi. Umr
tím týchto dvoch cirkevných 
hodnostárov počet kardinálov sa 
snížil na 4 7, takže neobsadených 
kardinálskych miest je teraz už 
23. 

« Pius xn. a Rím ». Na túto 
tému prehovoril nedávno do va
tikánskeho rozhlasu predseda 
Pápežského pomocného výboru. 
Msgr. F. BaJdelli. Vo svojej zau
jímavej reči oboznámil svet s 
jednou z najtragickejčích epizéd, 
ktorá sa prihodila v Ríme počas 
nemeckej okupácie a ktorá zo
stala takmer neznámou. « Jed
na takmer neznáma stránka -
povedal ;Msgr. Baldelli - skvie 
sa teraz vo veľkej knihe dejín a 
nesie nesmazateľnú pečať Pia 
XII. Keď nemeckí okupanti pri
kázali evakuovať Večné mesto, 
Pius XII, odpoved:al kategoricky: 
Nie! Mesto Božie nemohlo byť 
opustené, nemohlo sa stať pú
šťou alebo bojišťom. A po boku 
svojho biskupa musel zostať aj 
veriaci Í'ud. - Aké hrozné ná
sledky zažehnal vtedy svojim 
otcovským gestom pápež! Eva
kuovať Rím znamenalo by vidieť 
masy ľudí aiko opúšťajú svo
je domy1 svoje majetky, a ube
rajú sa do neznáma. - V závere 
svojej reči Msgr. Baldelli pod
čiarknu!, že .svet sa bráni z Rí
ma a že Pius . XII. brániac Rím 
zachránil svet. 

účasť Slovákov na XXX.V, 
svetovom eucharistiekom kon
grese v Barcelone. Na XXXV. 
svetovom eucharistickom kon
gTese, ktorý sa bude konať 
v dňoch od 27. mája do 
1. júna t. r. v španielskom 
meste Barcelom\ zúčastnia sa 
aj. slovenskí katblíéti z rozlič
ných eu.ropských i zámorských 
krajín. Najpočetnejšie budú za
stúpení americkí- Slqváci, ktorí 
prídu s dvoma výpravami: Cy
rilometodskou a Mariánskou. 
Prvú privedie loďou Saturn.ia 
p. Michal Sinčiak z Mone.ssen, 
pa, druhá priletí lietadlom pod 
vedením p. Edena Radiča, maji
teľa osvedčenej cestovnej kan-
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Väčšina prameňov vyžaduj·e čerpať olej. Prítok oleja napo
máha odčerpávanie nadbytočného plynu do neužitočných vývr
tov. 

Uhrnný počet vývrtov činí 2.500, z ktorých však len 1.700 
bolo plodných. ~nná výroba sa kalkuluje na 30.000 barelov ole
ja a nad 1.000 barelov benzínu, ktorý sa získava z kondenzo
vaných plynov. 

- Počkajte teraz na moment, čo to znamená barel oleja? 
- Povedali sme, že asi 200 litrov. 
- A koľko by to bolo prepočítané v tunách? 
Každé čerpadlo, rozostavené do poľa má pätnást veží. Aj 

rozdelovače plynov zahrňujú každý jeden 15 veží, umiestnených 
tak, aby z nich hotový produkt mohol íšť priamo do staničnej ci
sterny. 

· Byty robotníkov sú postavené tak, aby neboly ďaleko od 
pracovišťa. 

Rafinérie ga:zolinu sú umiestnené tak, a;by 15 rozdeľovačov 
vyústilo do jednej rafinérie. 

Celý dopravný systém s dielňami, s bytmi zamestnancov a 
ich rodín, s domami dozorcov je na troch miestach. 

V prístave Talara sídli kolónia rezervárov, rafinárie plynov 
a doky, kam prichádzajú vlaky s roviny. 

Olejová rafinéria neprevádza celé očistenie produktu, ale len 
odl'úči tú časť, ktorú nemožno dodať potrubím. Očistený olej ide 
do centrálnej rafinérie, ktorá je na pobreží, a spracuje ho na trh . 

Talarská rafinéria čistí benzín a olej iba pre spotrebu vlast
· nej zeme, ale 90% všetkých výrobkov odchádza vo forme neči
stého gazolínu, prípadne umele znečisteného do sveta, vzhľadom 
na colné predpisy .zemí odberateľských. 

- Toto nechápem, čo to môže byť čuduje sa šmíd. 
- To sa robí sol zreteľom na štáty, ako sú naše. Na surový 

benzín majú naše rafinérie nízke clo, a:si 20 halierov na liter, 
kým konzumný benzín bol vyclený na 1.20 za liter. Tento rozdiel 
cla bol určený pre rafinérie, lebo každý štát z dôvodov vojen
ských sa snaží o to, aby mal svoje vlastné ŕafinérie. Surový ben
zín dodávaný do colných štátov je vlastne rafinovaný benzín, 
do ktorého sa nalialo isté množstvo oleja, aby bol poznovu 
« surový >>. 

Zasmial som sa. 
- To je ozaj hlúposť -, povie nahnevaný šmí<l. 
- IIlúposť ale skutočnosť. A nás štát nfo j,e ojedinelý. 
Okolie je tu výhodné. Suché počasie neškodí tažbe. Potrubie 

môže zostať vonku, na slnku. Nft\ cestách sú vybudované oplote
né zachycovače piesku. 

Rozvrstvenie personálu je približne takéto: asi 3.600 in
diánskych robotníkov z náhornej roviny, 200 cudzincov, to sú od
borníci, pochádzajúci z Ameriky a z Europy, hlavne Angličania. 

Všetky potraviny a životné potreby sa_ privážajú. 
Voda sa priťahuje z rieky, ktorá je v horách a vzdialená na 

35 km. 
S blízkosťou mora súvisí výhoda svetových: dopravných spo

jení, čo je významné pre dennú ťažbu oleja, asi pre 5.000 tún ole
ja, ktorý sa vyváža pred.ovšetkým do Severnej Ameriky a Eu
ropy. 

- Viete čo mi povedal onen muž z prístavu, ten čo nakladá 
na lodi? - prehovorí Studney. 

- Co vám povedal? 
- Tu vraj naposledy _pršalo r. 1925 a mala to byť prietrž 

mračien, ktorá ich len-len že nazahnala do mora-rozprával ťažko 
zápasiaci Studney s českou 'frazeologiou. 

Aj v tomto prístave práve tak, ako vo všetkých predošlých, 
našli sme kotviť japónskú loď, ktorá. mala asi 2-3.000 tún. Sklá
dali a nakladali z nej tovar. 

Do prístavu na «· Santa Lucia » mali namierené len traja 
cestuj;úci a zaroveň sa mal nabrať olej pre loď. 



Ale sostup s lode trom cestujúcim nebol nijako ľahký. 
Rozdiel vlniacej sa vody bol veľký, a bolo vytvorené vliezť do 

člnka bez toho, aby ste sa nezamočili. Veď hladina vystupovala 
a klesala za mhmtu o 5-6 metrov. 

Jeden, ten prvý cestujúci mal šťastie. Preskočil. Ten druhý 
bol opatrnejší a preto sa náležite omočil. 

Tretí spravil niekoľko pokusov a potom sa rozhodnul, že sa 
vyberie až do Salavery a vráti sa nazad autom, neľutujúc neja
kých tých 400-500 km, radšej než by riskoval také spláchnutie, 
ako videl pri svojom predchodcovi. 

Ale nemusel sa pohrať ďalej, kapitán ho dal sniesť dolu do 
nákladného člnu, v ka:bine vytiahnutej elevátorom, takže sa ľah
ko dostal na suchú zem. Kým stne tu kotvili, zo severu priletela 
druhá japonská loď a z jµhu norská. 

Pobrežie bolo holé, sťa Černochova· plešina. Všade bol len 
pie"'.ok, skaly a more, ktoré udieralo do nich a jeho peny strie0 

kaly vysoko. . 
- To je ozaj kolísanie, čo otecko? - vraví mi Ja.ník obdi-

-vuhodne zameriavajúci fotografický aparát pre najväčší výkyv 
smerom napravo~naľavo. 

- Nehlaď tam tak sústredene, lebo napokon ti bude z toho 
zle - varoval som ho. 

- Mne nič nebude, nestrachuj sa, ote~ko, o mňa. Ja som si 
na to hojdanie zvyknul. 

Ale po hodine som ho našiel v pohovke celého skrúteného a 
bieleho, sťa krieda. 

- Neupozornil som ťal na to? Všakver? 
- Mne sa ani len neprisnil{)I o tom, že mňa by to zachváti-

lo - bedákali teraz Janík. 
_:_ Tým, že ležíš sa ti to len zhorší. Vtaň a obehni klusom 

palubu so dvadsať razy, zajedz sl a potom zas - poradil som mu. 
- Cítim sa lepšie, čo ležím., 
- Ty si chytrák, chceš ležať až po Limu. 
Potom vyskočil a rozbehnul sa. Vrátivši sa po dobrom teloc

viku bol síce zapotený, ale rozpálený do ružova. 
Večerné dumky 

Z Talary, sme odplávali ešte pred večerom a hoci dul silný 
juhozápadný vietor, loď nás niesla spokojne na juh a hviezdna
tú noc sme odbivovali zo salónu, v ktorom kino predstavovalo 
nejakú detektívnu hru. 

Ten salón s otvárajúcou sa strechou bol ozaj zaujímavý. 
Bol to rozhodne unášavý dojem. Boli sme v salóne, ktorý pôsobil 
dojmom hviezdárskej pozorovateľne, alebo sťa Ietohrad. 

Malo to príchuť vysostného prepychu. . 
Zila v tom poézia, a.Ie iná než tá zbežná, tradična. Bolo to 

niečo vonkoncom iného. Poézia v smysle pokroku, v smysle fo 
má neznámu úroveň. Niečo, čo däva krídla, dvíha k oblohe, k 
hviezdam, kde sa mesiac kolíije podľa príboja vln, opierajúcich s:,i 
o bqky lode. 

- Co robia ,asi u nás v Zlíne - spytuje sa ma žena a kladie 
mi ruku na rameno. 

- Vieš, že som práve na to myslel aj ja? 
- Ano, aj ja. 
V tomto zvláštnom prostredí, pod tol!-to oblohou človek pria

mo vdychuje do seba spomienky. 
- V ňom sa vynoruje zrovna tá pieseň o, rusalke - pripo

menula Lídia. 
- Otecko, to by si mal ,zvýrazniť v nejakej bá'sni -- naho-

várala ma Edita. . 
Tento raz som sa veru "nedal ani príliš prosiť. 
Akonáhle sa skončilo predstavenie kina a str-echa sa zavrela, 

sadnul som si do kúta knihovne a napísal som básnickú mo
mentku. 

Mysliac na Zlín a jeho obyvateľov, na matku, na pozdravy 
všetkým, zostal som celý rozcítený. Zdálo sa mi, že som sa vzdialil 

celárie v Chicagu, lll. Obidve 
výpravy navštíva po kongrese 
aj Fatimu, Lourdes, Rirn, Assi
si a iné významné pútnicke a tu
ristické miesta. Medzi účastník
mi Cyrilometodskej výpravy bu
de aj zástupca « Ríŕna » p . Jo
zef Gondar z New Yorku, N. Y. 
Slováci zo starého kraja sa pre 
nepriaznivé okolnosti na XXX.V. 
svetovom eucharist;ickom kon
grese nezúčastnia. 

MedzÍilárodné 1.-atolícke kon
gre-sy v Ríme. V apríli t. r. ko
naly sa v Ríme dva významné 
medzinárodné katolícke kongre
sy: kongres Svetového sväzu 
ženskej• katolíckej mládeže, kto
rého ústrednou témou bola « :Zi
vá viera v modernom svete » a 
kongres Svetovej jed..110ty žen
ských katol~ckych orgaatlzác}ií, 
ktorý sa zasa zapodieval otáz
kou príspevku katolíckej ženy 
pre vec svetového mieru. Na o
bidvoch kongresoch sa zúčastni
ly početné delegátky z celého 
sveta. Na kongrese Svetového 
sväzu ženskej katolíckej mláde
že ich bolo okolo 2000 a zastu
povaly 35 národov. Po zakončení 
kongresu sv. Otec pápež Pius 
XII. ich prijal na verejnej au
diencii a povedal k ním po fran
cúzsky významnú reč o poňatí 
mravného zákona. O niekoľko 
dní neskoršie prijal aj ú
častníčky kongresu Svetovej 
jednoty katolíckych ženských 
organizácií a prehovoril k ním 
o činnosti katolíckej ženy v pro
spech svetového pokoja. 

Nevšedný záujem o Umnče-
1tle Krista Pána v Nemecku. Ne
mecké vydávateľstvo « Bade
nia » v Karlsruhe vydalo v re
prezentačnej úprave dielo zná
meho českého syndonologa Dr. 
Hynka. z Prahy: « Golgota pod• 
ľa svedectva turínskeho Sv. 
Plátna >Y. Toto dielo, ktoré pod
statne zodpovedá druhému sväz
ku « Muža Bolesti » (Praha, 
1947) stretlo sa s neobyčajným 
úspechom. V krátkom čase bo
ly rozobrané už tri _ vydania a 
stále dopyty vyžadujú prípravu 
ďalšieho nákladu. Vedecké spra
covanie argumentu, ktorý je · 
svojou povahou c-entrom kre
sťanského záujmu, získalo nie
len nemeckých kátolíkov, ale aj 
mnohýcih evanjelikov. Hovorí sa 
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aj o konverziách v tejto súvislo
sti. Istý pľ'.otestantský pastDr 
bol dielom tak nadšený, že za
kúpil tisíc exmplárov ~ GoJgo
ty », aby ich mohol rozdať veria
cim a sám napísal malú propa -
gačnú brošúrku. ktorá povzbu
dzuje k štúdiu Umučenia podľa 
vzácneho dokumentu turínskej 
Syndony. (m. ď.). 

Násilné odstt·ánenie českobu
dejoviického biskupa, Podľa 
zprávy vatikánskeho denníka 
« L'Osservatore Roman:o » če
skobudejovický biskup J. Exc. 
Msgr. Jozef IDouch bol násilne 
odstránený zo svojej diecézy pre 
údajný « negatívny postoj k 
právam Cirkvi voči republike ». 
Vatikánsky denník ,poznamenal 
k tomuto novému zločinu spá
chanému komunistami na kato
lfckej Cirkvi; že tuná ide o novú, 
vani najpodlejšiu epizódu pre~ 
naslevovania katolíckej Cirkvi v 
CSR, pretože rúškou legálnosti 
sa chce maskovať zákerné nási
lenstvo. Skutočný d-ôvod, prečo 
Msgr. Hlouch bol odvlečený1 je, 
že nechcel péľipustiť votrekov do 
administrácie svojej di~ézy. 

Dve významné jubileá v In.• 
dii. Koncom roku budú sa konal'.. 
v Indii oslavy dvoch význam
ných jubileí: 1900. výročia prí
chodu sv. Tomáša apoštola do 
Indie a 400. výročia :misionár
skej činnosti Ótcov Františk2.
n-0v medzi Indami. P.očas osláv 
telesné pozostatky sv. Tomása 
budú vystavené po celý mesiac 
v katolíckej bazilike v Goa. Bu
de to od r. 1782 ich ôsme vy
stavenie. Očakávajú sa počet
ní pútnici 2. celého sveta. 

OD:llIENA 
Každý, kto pošle pred1►Iat

n~ na časopis « Rím » vo vý
ške $ 2.50 · alebo kto · získa 
« }tínm » jednoho nov~ho 
predplatiteľ~, dostane za od
menu jednu z týchi:9 pekných 
slovenských knižfok: 

- Svätý rok 1950 
- Vatikán, Sídlo Námest-

níka Kristovho 
- Sv. František z AS$isi 
- Pápež, U1rlu}v a Rím. · 
Knižku si môž-e lrnždý säim 1 

,,ybrať. . 
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a že som bol vyhodený. Azda som predsa len mal zostať doma 
a nechať túto úlohu ni~komu inému, Ale nie; presvedčujem seba 
samého, to predsa nešlo. To bolo najväčšie riziko, l{toré mohol 
na seba vziať len niekto, kto nebol zodpovedný nikomu. 

Už aj preto, že s tej nerovnej; zodpovednosti dostane človek 
závrat. Koľkým tým mojim chlapom sa z toho zatočila hlava? Aj 
takému Muškovi. A koľkým iným sa ešte len zatočí. Z tej, veľkej 
skupiny starostlivo vychovaných a tvrdo školených chlapcov tu 
vonku, koľko ich zostane napokon? A koľkí sa nedajú zlomiť v 
tej desivej obruči tam doma? 

Zastavil som sa na palube a zahľadel som sa dolu, do mora. 
V brázde vôd fosforeskovaly iskry všetkých farieb, ale azda ako
si najviac do fialova. Prešiel som na druhú stranu, kde svietil 
me~iac. Tam som nezazr--el ničoho. Hádam, že je to odraz hviezd. 
Je celkom možné, že je to ozaj akési morské zjavenie. 

Tadiaľto sa cestuje íba voľajakých 400 rokov. Predtým to tu 
bolo neznáme. Aspoň pre Europanov neznáme. Inkovia, Mochi
cos, Tupi, Amyrovia, Aztekovia, tí všetci tu ·boli a žili stáročia. čo 
z nich zostalo? Zlomky po nich, rozbí té, pokorené a ožobráčené 
tu žijú teraz, sťa háveď Južnej Ameriky, sťa, cigáni v Euro,pe. 

Boli pokorení pušným prachom, ktorý Marco Polo bol dovie
zol sto rokov predtým z Cíny. Vlastné bohatstvo sa

1 
im stalo o

s·udným. Bolo to jediné zlato po ktorom bažil Europan, znamena
júci .za svätým krížom lásky k blížnemu, ktorý sem zavítal so 
znamením a v mene kríža. 

Clovek, aká je to beštia, aké stvorenie, ktoré. vie tak neuve
rit_eľne planúť za ideál. Najväčšia, najbrutálnejšia šelma, a v tej 
samej chvíli bytosť stvorená na obraz Boží. 

Kto vlastne riadi svet? Clovek a či ľudia? Nie je to možné; 
Ani najbrutálnejší celkom zvrhlý a nesvedomitý človek nemohol 
by takto riadiť svet, keby to na ňom záležalo. 

Tie zmätky, vojny revolúcie, hospodárska kríza, zrada a 
hrdinstvo, narodenie a umieranie, to musí mať svoj pracovný a 
funkčný rád. Azda len pred~a nie. Beloch sa stal prvou rasou 
sveta, keď sa vedel odpútp,ť od viery nesprávneho druhu. Preto. 
že prij:al modifikávanú a zdokonalenú vieru silného Mojžiša. 

Europa: Aké má Europa vôbec možností v ,budúcnosti·? Pre 
národ český to bude vždy . voľajakého druhu protektorát po
litický, « chodováctvo » po stránk& vojenskej, sluhovstvo hospo
dáske a sociálne otroctvo. 

Naša zem v budúcr+osti sa stane bojišťom, na ktorom sa 
srazia dva rozdielne svetové názory; dve rasy dva smery myš: 
lienkové, dve cesty vývoja, prípadne aj viaceré. 

A bádam o niekoľko sto rokov sa bude hovoriť o našej ·zerni, 
ako tej, kde kedysi .býval voľajaký národ, ktorý nosil celkom 
nemožné meria, ale ... , ako napr. Inkovia. Možno sa to nestane. 
Azda možno sa tomu vyhnút. Ba je pravdepodobnejšie, že sply
nie v Slovanskú ríšu, jednu zo 7 hlavných ~e-tových jazykových a 
vládnucich Unií sveta. Budeme « Psohlavci >> Slovanstva, ako 
sme boli za 1500 rokov. Bucleme mať svoju historiu, svojich Ko.
zinov, ktorých zo zá:bavnej chúťky povešajú La:mingerovia, aby 
potom v národných .povestiach Prst Boží ·potrestal svojvoľných 
Lamingerov o rok neskoršie. . 

Preskočiť toto -zábradlie a mal by som to už aspoň za sebou! 
I to n1a mátalo. Ale nikdy nie! Zbabelosť a zúfalstvo nepatria 
do rámca vôle-Božej. I keby to ospravedlnili rudia, ako Masaryk. 
Ani vtedy nie. Am myslieť viac. Bude treba nájsť voľajakú Ce
stu. _Pravdepodobne len rpre.choc¼ú, lebo konečná cesta by_ zna
menala to, čoho sa všetci tak boja, hoci len z počutia: ··presťaho-
vať sa. · · • 

Na vých9d od nás, v . predu sa ob.iavil<3: pevpi.na. ?111:utná ~ 
sťaby hrozivá. Holá, zainQvatená parami nQm, nad ktorym1 tró~. 

_ Otecko, choď už spať; mamička nás poslala za tebou. 
- Do_bre synu, to je Uež -priechodné-r.ie~enie. 

(Pokračovanie)_ Ján A. Baťa. 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMBO 

František a zbojníci 

K Františkoví prichádzali stále noví žiaci. Tu 
1 tam vznikaly stále nové sídla a kláštory. A 
čím prostejší boli učeníci, tým bol k ním Franti
šek pozornejší. Rovnako ako jeho Majster Pán 
Ježiš ukazoval zvláštnu lásku poblúdilým, kto
rými ľudská spoločnosť zpravidia opovrhuje. 

Napísal: « A ktokoľvek príde k bratom, či 
priateľ alebo nepriateľ, zlodej alebo zbojník, 
nech je láskavo prip,atý ». 

Veru aj jeho najlepším učeníkom bolo mnoho
krát ťažko nasledovať ho. 

V kláštore na Monte Casale • bol kvardiánom 
brat Angelo. Stalo sa raz, že prišli k nemu traja 
zbojníci, ktorí v okolných lesoch ·prepadali po
cestných. Prosili o cblieb. Brat Angelo ich ostro 
odbavil: « Nehanebníci! Nestačí Vám, že lúpite, 
fo si iní získali namálrnvou prácou, ale žiadate 
ešte almužmu, ktorá sa dáva služo.bníkom božím? 
Nemáte úcty ani k ľuďom ani k Bohu! Nie ste 
ani hodní, aby vás zem nosila. Choďte si za svo
jim remeslom a nech vás už nevidím! >>. Zahan
bili sa a zmätení odišli. 

Za chvíľu sa vrátil František s chlebom a ví
nom, ktoré vyžobral Keď mu brat kvardián vy
prával, ako so zlodejami naložil, František ho 
dôkladne vyhrešil, že nemal tak činiť, pretože 
hriešnici ľahšie sa dajú obrátiť k Bohu láskou 
než tvrdým pokarhaním: « Ježiš povedal. že nie 
zdraví ale nemocní potrebujú lekára. Prišiel, aby 
volal k pokániu nie spravodlivých, ale hriešni
kov a preto s nimi aj často stoloval. Preto,že si 
jednal proti evanjeliovej láske, prikazujem ti, 
aby si vzal tento mešec chleba a džbán vína a i
šiel za nimi. Vyhladaj. ich a daj im chlieb a víno 
odo mňa. Potom pred nimi po-kľakni a požiadaj 
ich o odpustenie, že si bol tak tvrdým. Popros 
ich v mojom mene. aby už nečinili zle, báli sa 
Boha a neurážali Ho. Keď tak učinia, že im sľu
bujem opatriť im všetko, čo k živobytiu potre
bujú, že im dám jesť a piť. Až to vybavíš, pokor
ne sa vráť J). 

Po odchode kvardiánovom pohrúžil sa Franti
šek do modlitby; prosil Boha, aby dal vnuknTitiEl 
srdciam oných zbojníkov a obrátil ich na poká
nie. 

Brat Ans::relo zatiaľ splnil svoju úlohu. 
Keď vyhladovelí zbojníci videli takú dobrotu, 

žačali uvažovať: « Beda nám biednym nešťast
níkom! Robíme tak zle a nemáme výčítok; a hľa 
tento brat, pre niekoľko spravodlivých slov o 
našej špatnosti prišiel, aby nás pokorne poprosj)_ 
o odpustenie. Na to ešte onen Boží človek sám 
od seba nám posiela chlieb a víno a pridáva ta
ký príšľub >>. Jeden z nich riekol: « Viete, čo u
robíme? Poďme k tomu svätému bratovi a keď 
nám dá nádej, že nájdeme odpustenie svojich 
hriechov, vykona.me všetko, čo nám povie ». 
Návrh sa •páčil aj druhým a všetci traja prišli k 
Františkovi, ktorý ich prijal veľmi prívetivo a 

povedal im toľko dobrého, že sa zbojníci zriekli 
dovtedajšieho života a stali sa z nich tiež svä
tí ľudia. 

Ako sa starať o duše 

:B~rantišek opravdu vedel čítať v srdciach a 
znal vládnuť dušami, súc k nešťastným vždy 
shovievavý. 

Bratia venovali sa ďa1ej ošetrovaniu malo
mocných. Krížovníci vydržujúci špitály boli ra
di, že _mali tak ochotných a nenáročnych pomoc
níkov, ktorí sa uspokojovali i jedlom po nemoc
ných. 

V jednom špitále, kde bratia konali službu, bol 
tak netrpezlivý a surový malomocný, že mu nik
to nechcel posluhovať. Urážal a bil každého, kto 
sa k nemu priblížil, rúhal sa Bohu i svätým. Bra
tia dlho snášali všetko trpezlivo ako mohli. Bol~ 
však stále horšie. Sťažovali sa Františkovi. I pri
šiel sám k · nemocnému. « Boh ti daj pokoj, 
brat! ». - « Aký pokoj môžem mať od Boha», 
odvetil malomocný, « keď ma zbavil všetkého 
dobra a uviedol moje telo do hniloby a pachu ». 
• « Brat, maj strpenie. Slabosť telesná, keď ju 
snášame trpezlivo, prináša blaho našej duši ». -
« Ako môžem snášať trpezlivo ustavičnú bolesť, 
ktorá ma trápi dňom i nocou? A som roztr_pče- , 
ný nielen .svojou chorobou, ale aj tvojimi brat
mi, ktorí ma ·neobsluhujú, ako sa p:1trí ». Fran
tišek vrúcne sa pomodlil za ubohého nešťastní
ka, vrátil sa k nemu a riekol: « Pretože nie si 
spokojný s druhými, chcem ti slúžiť sám ». -
« Dobre » oduovedal nemocný, « ale čo môžeš 
pre mňa ~činiť viac než druhí? » - « Urobím ti 
všetko, čo si praješ >>. - « Teda mi umi rany, kto
ré vydávajú tak veľký zápach, že sám ho ne
môžem sniesť ». 

František si dal ihneď ohriať vodu s mnohými 
vonnými bylinami, s.vliekol ho a začal myť vla
stnýma rukama. Chudákovi sa ihneď uľahčilo; 
s telom sa ozdravovala i duša. Ľutoval svojho 
surového hnevu a prosil pokorne bratov i Boha 
za odpustenie. 

Jednoho dňa brat Ján, ktorému bola sverená 
starostlivosť o akéhosi malomocného, vo svojej 
prostote nepomyslel ani na nebezpečenstvo ná
kazy a priviedol na prechádzke svereného mu 
nemocného až do Porciunkuiy. Dostalo sa mu 
preto výčitiek. Malomocný ich začul a bolo na 
ňom poznať, že ho to mrzí a rmúti, keď sa mu 
všetci vyhýbajú. František to spozoroval. Myš
liénka, že i on az,da zarmútil nemocného, nedá
vala mu pokoja. Ziadal ho za prepáčenie. A aby 
smy1 trapný dojem celkom, dal mu pripraviť 
jedlo, sadol si vedľa neho a jedol s ním z jed
nej misy. 

(Pokračovanie) 

Preložil: Eugen Vesnin 
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Egyptské Pamiatky vo Vatikáne 
Grcgorovo Egyptské múzeum 

(Dokončenie) 

!V· sieň (Naofor) . - Vpravo, č. 159. Stojaca 
sosk ... ~ kňaz~ naofyra z doby sajskej. C. 140. 
Kľac1aca ~oska ~n~ naofora z doby sajskej. 
C. 170. Nahrobna stela z doby XVTII. dynastie 
(XV. stor. pr. Kr.). 

Uprostred siene, č. 196. Cadičová soška egypt
ského kňaza ~aofora Utahor-Resent-Pa z doby 
XXVI. dynastie. Soška je starožitná ale hlava 
moderná. Rúcho kňaza, nesúceho malý Osiridov 
ol~ik, _je p~k~yté dôležitým historickým biero
glyf1ckym nap1som, v ktorom sa hovorí o dobytí 
Egypta perzským veľkráľom Kambysom (r. 525 

, Na stoloch: •pohrebné vázy zv. kanopy, do kto
rych Egypťania ukladali mumifikované vnútor
nosti nebožtíkov. Vo vetríne č. 219-232: skle
nice so zvyškami mumufikovaných ľudských 
vnútornosti, nájdených v kanapách. C. 167 a 
166. Kľačiace sošky kňazov naoforov. C. 163. 
Ca~ičová soška egyptského kňaza opretého o o
behsk, na ktorom je vyobrazený nebožtík so 
symbolom života. Meno kňaza bolo Pe-se-aht a 
Hor-uta. - Nasledujúca sieň sleduje krivku veľ
kého výklenku, ktorým je zakončený Dvor pí
niovej -šišky a preto má tvar hemicyklu čiže 
polkruhu. 

y. sieň, polkruhová (Sarkofagy a náhrobné 
st.ély). - Po bokoch vchodu, č. 233 a 310. Smok
voňová rakev (veko a dno) v podobe múmie. Na 
hrudi je vyrytý náhrdelnik a nad ním kľačiaca 
bohyňa Nut so symbolami života. Pod bohyňou 
je nápis, obsahujúci text z « Knihy mŕtvych )). 
Rakev pochádza z doby XXVI. dynastie (VI. 
stor, pr. Kr.) . Vetrí nač. 311. Múmia v antropo
morfnej rakvi s pozlátenou hlavou a emailovými 
ofa.mi. Vpravo, č. 309. Prikrývka múmie s veľ
kolepou ženskou podobizňou z rímsk€ho obdo
bia. V o vetrínach č. 407-463: koptské lampy a 
látky. V okne, č. 3-01. Kamenná doska s vyrytým 
počtom obiet. Uprostr~d siene, č. 312. Pieskov
cové veko sarkofágu. Vo vet.ríne c. 319-349: mo. 
del posvätnej loďky, ktorú Egypťania kládli do 
hrobu ako symbol cesty zomrelého (XII. dyna-
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Symbolická socha Niln 
vo Vatikánskych múzeách. 

stia), drevená náhrobná stéla ikniežaťa z rodu 
Takelot (XXII. dynastia). Pozdlž ľavej ste,'1y č. 
235 atď., rozličné sochy bohyne Sakmet ( č. 241 
s kartušom Amenofisa III. ·z XVIlI. dynastie) . 

V hlavnej ústrednej skrini č. 350-356: náhrob-
ná -~téla egyptského hodnostára Iri, ktorý bol 
strazcom Cheopsovej pyramídy v Memfise. Stéla 
má podobu v.chodu do hrobu a j e opatrená nápi
som, ktorý je vo vatikánskom Egyptskom múzeu 
najstarší. Nebožtík je na nej zobrazený ako se
dí v hrobe. Po pravej strane vchodu je kartuš s 
menom kráľa Chufu, ktoré Gréci preinačili na 
Cheops. Stéla pochadza z doby TV. dynastie ( o
kolo 3000 p-r. Kr.). Bola objavená r. 1904 pri 
veľkej pyramíde a darovaná Piovi X. V skrhú je 
fragment s hlavou malovanou v slohu starej rí
še. Dolu, č. 246. Veľký kamenný fragment s re
liéfovým kartu.šom kráľa Totmesa m. (Ra-men
chepera) z XVIII. dynastie. 

C. 315. Moderná rakva s dosť dobre zachova
nou múmiou ženy. Pred oknom č . 271. Fragment 
s kráľovským reliéfovym kartušom Totmesa m. 
(Ra-men-chepera) z XVIIl. dynastie. C. 266. 
Náhrobná stéla kráľovnej Kamarie z XVIII. 
dynastie. V o vetríne č. 357-406 : staroegyptské 
vázy. - Nasleduje. 

VI. sieň (EO'lstvá). - Vo vetrinach: sošky roz
ličných egyptských božstiev ( charakteristický je 
otylý Bes, boh zla) aposvätných zvierat múmie 
posvätných vtákov a zvierat, amulety sistrá 
(p?svätné hudo~né nástroje) a kadidelcica (na 
sposob vystreteJ ruky). - Nasleduje. 

VII. Siei'1 ((Jsebti a skarabei). - Vo vetrínach: 
rozlio:1é. pohrebné sošky zv. usebti, posvä;tní 
chrobac1 skarabei (pozoruhodný je skaraibeus 
kráľovnej Tii z XVIII. dynastie s hieroglyfickým 
textom na chrbáte), nádobky, náhrdelníky a 
rozličné domáce náčinie ukladane s nebožtikmi 
do hrobov. Vo vetríne pri pravej stene: nádher
ná, dobre zachovalá plachta, do ktorej bola zao
~~lená múmia kráľovnej Nefertari, jednej zo 
zien Ramzesa II. - Nasleduje. 

VIII., IX. a X sieň (Papyrusy). - V týchto 
troch sieňach chovajú sa rozličné papyrusy pí
sané všetkými troma druhmi egyptského pí~ma 
(hioroglyfickým, hieratickým a demotickým) a 
ob~ahujúce vačš~ou t~ty z povestnej « Knihy 
mrtvych )> ( « Kniha mŕtvych » u starých E
gypťamov sa nazýva¼ dlhá náboženská skladba 
v ktorej sa opisuje cesta duše podzemným sve
tom až po súd Osiridov a jej spojenie s božst
vom. Táto skladba, powstávajúca zo 165 hláv 
sa kládla, či už celá alebo jej vybrané časte d~ 
hrobov a dakedy ido rakvi, lebo sa verilo, že

1

tie
ne zomrelých možu z nej počas svojich blúdení 
v podzemí čítať- ,potrebné modlitby a magické 
formuly). V prvej zo troch sjení sú tiež drobné 
preddejinné predmety a v poslednej dve dobre 
zachovalé múmie z doby XXVI. dynastie (VII. 
stor. pr. Kr.). 

-ka. 
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CO NAM PISU? 

Pre Slovákov je to clďúbou mať v cudzine tab.-ý 
časopis, čo sa vyrovná časopisom iných národov. 

Villiers-le-Bel, Francúzsko - Srdečne Vám ďa
kujem za časopis « Rím », ktor:ý ste mi poslali 
na odporúčanie dp. D. F. Urobili ste mi tým 
veľkú radosť. Veď Váš časopis je ozaj na výš
ke. - Pre nás Slovákov je to chľúbou mať tu v 
cudzine taký časopis, čo sa vyrovná časopisom 
iných národov toho istého druhu a to jak' obsa
hom, tak i úpravou. - Ja Vám opravdt1i gratulu
jem k tomuto úspechu, ktorý Vás zaisto stál ne
málo námahy, najmä keď ide i o jeho finančné 
zaistenie. - Nakoľko ja osobne Vám nateraz ne
môžem pomáhať materiálne, zaumienil som si, 
že Vám z času na čas pošlem nejaký článok, aby 
som tak odrobil svoje predplatné. - Prajem Vám 
mnoho úspechu v ďalšej práci, a:by Váš časopis 
mohol vykonať! veľa dobrého medzi našími emi
grantmi. Oremus ad invicem ! S úctou ostáva 
Vám povcfä,čný. - Rev. Jo:ref Ochaba, SDB. 

Prosí slovenskýcl1 misionárov, aby mu napísali. 

Apuca.rana, P.S.C., Bra7..ília - Veľavážená re
dakcia a všetci milí čitatelia « Ríma », prijmite 
môj srdečný pozdrav, ktorý Vám posielam z ďa
lekej tropickej Brazílie. Na môj; posledný list u
verejnený v « Ríme » ohlásilo sa mi ihneď nie
koľko krajanov1 a top. Stefan Dzurila z Toron-
to ( Canada) , pí Barbara Pleceník z McKeesport 
(USA), p. Jozef Jankovič z Chuquicamata (Chi- ' 
Ie) , p. Rudolf Tomajka z Braunschiweig (Ne
mecko) ap. František Sedláček z Ka.iserlautern • 
(Nemecko). Všetkým t~to krajanom i tu na' 
tomto mieste srdečne ďakujem za ich milé, listy. 
Ja som sa nazdával, že mi i :níektor-í ,z naších 
slovenských misionárov nrupíšu, ale doteraz žia
den, a tak rád by som chcel s nimi nadvia
zať písomné styky. Veď i ja, som mal brata. mi
sionára. Jeho rehoľné meno •bolo Br. Amandus 
SVD (vlastným menom Ján Cičmanec). Možno, 
že tí, čo sa sa nachodili od roku 1927 do roku 
1940 v misijných domoch v Nitre) v Močenkll: 

srde,čne všetkým, ktorí mi už napísali alebo ešte 
napíšu a prajem im, ako aj všetkým čitateľom 
« Ríma », mnoho zdravia a Božieho požehnania. 
- Pavol Cičmanec. 

Rád by pomohol« Rímu» po stránke toobnickej. 
Tilhurg, Holandsko - S radosťou Vám oznamu

jem, že o pár dní letím d9 USA. Neposielajte 
mi preto viacej časopis «Rím>> na starú adre
su, ani. mi tam nepíšte. - Pamätám sa veľmi do
bre, drahý pán redaktor, na slová Vášho posled
ného listu: « Casopis « Rím » Vám budeme o
chotne posielať aj naďalej, lebo verime, že keď 
Vám to okolnosti dovolia, predplatné s-i vyrov
náte». Vy si ani neviete preds.taviť, akú láska
vosť ste mi preu.káz~ tu v Holandsku! Keď 
som sa trápil so svojim každodenným životom, 
keď som ťažko ipracoval v továrni, keď som 
po večeroch štu,doval, priprav oval sa na skúšky 
atď., Vy ste· mi posielali duševnú posilu, do 
bré slovenské slovo, Váš milý časopis «Rím »! 
- Teraz keď časopis « Rím » ide sláviť už štvrté 
výročie svojho jestvovania, rád by som mu po
mohol p()I stránke technickej na dôkaz vďaky za 
Vašu trpezlivosť. Mám väčšiu z:isobu krásnych 
fotografií ·zo Slovenska (slovenské mesta, hra
dy, chrámy, kostoly, verejné badovy, múe.eá; 
vrchy, kraje a kroje), z ktorých by som Vám so 
100 kusov (6X 9- cm) poslal za číre slovenské 
« Pán Boh zaplať! » To sa však netýka predplat
ného, ktoré si už sám vyrovnám v Amerike. My
slím. že každému Slovákovi v šírom s,vete do
bre padne, keď pri dobrom slovenskom slove v 
Ča;Sopise « Rím » nájde aj pekné obrázky zo Slo
venska (na pr. Bratislavu, slovensku matku s 
dieťaťom v kroji a pod) , preto drahý pán redak
tor, ak môj návrh prijímate, ráčte mi to ozná
miť na moju americkú adresu a ja Vám foto
grafie ihneď pošlem. - Já1i Jánov, 

Gratulujú mladej slovenskej emigra.ntke 
k mim?riadnemu úspechu. 

v Modlingu alebo v Stiavniku budú sa n-a neho 
pamätať. Zomrel v misijnom dome v Štiavni
ku v roku 1940. Tak Vás prosím1 milí krajania 
misionári, ktorí budete tieto moje riadky čítať, , 
aby ste mi láskave napísali. Teraz ešte upozor
ňujem tých, ktorí nti_ budú chcieť nrupísať, nech 
vždy f)lo~el.lajú listy '<<-doporučene »' (re,g~ste
red), lebo obyčajné listy sa tu veľmi tratia, 
zvlášť keď sú na nich pekné známky! Dakujem 

Winnipeg, Man., Ka
nada - V roku 1950 -
vďaka IBO orga.ni·zá
cii - skoro po 5-ročnej 
tvrdej emigrácii v Eu
rope - dostala sa Slo
venka Marta Mištino
vá do USA na ďalšie 
štúdia. Po necelých 
dvoch rokoch pobytu 
tam dozvedeli .sme ·:sa 
zo zprávy Dekana «Ro
sary Cole,ge» v River 
Forest, Illinois (USA) 
o jeji úspechu v štú
diach. - 2J5. jan. skonči
la zas semester s vyz-
na,menanim -a Dekan 

ústavu (skúpy na poohvalu!) vyslovil jej do
brým rodičom, ktorí t. č. bydlia vo Winn1 pegu, 
Man. (Kanada), zvláštne vznanie , skončiac 
zprávu o jej reporte « of S.tanding »: « We 
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are happy to have her with us ». - My emigranti 
Slováci, priatelia a známi. gratulujeme našej se
stre Marte i jej rodičom, horlivým čitateľom a 
predplatiteľom «Ríma» (lebo sú dobrí, vzorní 
praktickí katolici - Slováci) a sme na ňu pyšní, 
bo takto sa najlepšie propaguje slovenské me
no v šírej cudzine umom, vierou a silou vôle, čo 
jej dal do vena milý Pán Boh ešte tam doma 
pod Tatrami a Machnáčom a že predčila mnohé 
tu narodené v ich rodnej1 reči anglickej cvi~ené. 
- Zičime jej mnoho zdaru do skorého 'Qkončenia 
štúdií a stretnutie sa s rodčmi v zemi Columbo
vej; nech jej Pán Boh pomáha! - Emigranti. 

Napíše pre «Rím» článok o domorodcoch. 
Hokéng, Flores, Indonézia. - S radosťou Vám 

oznamujem, že časopis « Rím » mi dosť riadne 
chodí. Srdečné P. Boh zaplať za jeho posielanie! 
Je to ozaj pekné. že ho aj nám misionárom po
sielate a tak aspoň vtedy, keď príde nejaký 
náš slovenský časopis, pokochá sa človek na 
čas v našej milej slovenčine. Bohužiaľ, _poznám 
niektorých z naších slovenských misionárov, že 
len s veľku námahou mohol som sa s nimi doro
zumieť. - Bude tomu skoro rok, čo som sa vrátil 
z Ameriky z mojej zdravotnej dovolenej a teraz 
som ešte veľmi zaujatý rôznymi prácami, ale 
dúfam, že neskoršie mi to čas dovolí a tak bu
dem môcť napísať pre « RIM » nejaký článok 
o našich domorodcoch a ich živote. - Zostávam 
s misijným pozdravom a P. Boh nech hojne 

· žehná Vaše práce. - R~v. Sebastián So1tés SVD. 

Edícia. « Rím » sa pekne vznulha. 
Buenos Aire3, Argentína - Edícia « Rím » sa 

pekne vzmáha. S ozajstným záujmom .si prečí
taš knihu Jána Okáľa « Svätý Rok 1950 ». 0-
primne sa nadchneš knihou Dr. Ignáca Zelenku 
« Vatikán, Sídlo Námestníka Kristovho », týmto 
historicko-umeleckým sprievodcom po Vatikán
skom Meste. S pocitmi radosti berieš do rúk aj 
knihu talianského spisovateľa Angela Colombu 
« Sv. František z As3isi », ktorú výstižne prelo
žil Eu~en Vesnin. V slovenskej náukovej spisbe 
tieto knižky tvoria skutočné nóvum, a sú tým 
vzácnejšie, keďže d:nes na Slovensku katolícka a 
duchovná spisba vyšla celkom z módy. Tieto za
hranično-slovenské publikácie, V' časovom odstu
pe, dožijú sa náležitého, zhodnotenia. - Sv. Fran
tišek patrí medzi tých svätých, čo nestarnú, čo 
tvoria živú skutočnosť dňa, čo neprestávajú byť 
predmetom vrúcnych modlitieb a všestranného 
literárneho štúdia. Historicko-vedné štúdium po
zorne sliedi po každej stope sv. Františka, po 
každej pamiatke jeho, ktorá by zvýraznila jeho 
neobyčajne zaujímavú' osobnosť. Svätým Franti
škom sa dostala životopisná literatúra o svä
tých na vedecký základ. Bol to vynikajúci pro
testantský učenec Paul Sabatier, ktorý na ve
deckom podklade rozobral dejiny františkánske
ho hnutia a majstrovským spôsobom poukázal 
na oslnivý a nehynúci zjav sv. Františka. Od 
tých čias kult sv. Františka medzi protestM1tmi 
je veľmi rozšírený. Vo Strasbourgu na prote-
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stantskej univerzite je dokonca katedra franti
škánskych dejín. V Londýne napr. jestvuje uče
ná spoločnosť protestantská, ktorá svoj vedný 
záujem zasväcuje poznaniu františkánskej hi
stórie. V Assisi, v rodisku sv. Františka je me
dzinárodná spoločnosť pre výskum františkán
skeho hnutia, do ktorej patria spisovatelia a 
vedci zo všetkých nárndov a zo všetkých náibo
ženstiev. Máloktorý učenec mal tak veľkú kniž
nicu františkánsku, nanajvýš tak zaujímavú, ako 
už spomenutý Sabatier, ktorú po jeho smrti cd
kúpila há novo vzniklá. protestant3ká vede~ká 
spoločnosť pre výskum františkánstva, v niekto
rom z hlavných miest sev. Ameriky. Až sa 11e
mýlim má ona pôsobiť vo Washingtore. Po~et 
knih, ktorý sa pooísal o sv. Františkovi je pro
ste neprehľadný. Tieto pomaly tvoria už celú bi
bliotéku. Sú hodnotné i menej hodnotné, ako 
knihy vôbec. Pôvodné i popularizačné. Kniha Co
lombova je z tých, ktoré nemnožia iba papier. 
Zkratkovite rozpráva hlavné deje zo života sv. 
Františka, priliebave ilustrované obrázkami. Co
lombo mal pravdepodobne na zreteli moderného 
čitateľa, keď písal knihu o patriarchovi asis
skom, vediac, že dnešný človek je tak strašne 
zapriahnutý do každodenne_; práce, že nemá veľa 
času ani kedy čítať ale rád si prelistuje k,nihy, 
ktoré idú na koreň vecí. Colombovi sa pod::irilo o
živiť onú postavu stredovekých deiín. ktorá víťa
zoslávne prešla do našich dní, a pôsobí ta.k inte:i.
zívne na duše, ako vtedy. - Preklad pána Vesinína 
je dobrý, práce tak ako aj výstižne volené ilu
strácie. Ten, kto rr.iluje katolícku knihu nezo
stane ľahostajný ani k tomuto prekladu, a si ho 
zadováži čím skôr. V slovenskej literatúre fran
tiškánska spisba je veľmi skromná. Tento pre
klad sa radí do priečnika, v ktorom chybuje Ye• 
ľa tvorby z okruhu františkánskeho hnutia. Aj 
za túto knihu patrí uznanie redaktorovi tej to 
Edície, Dr. Zelenkovi, ktorý neustáva v borbe 
šírenia nadčasových hodnôt, a skutočnej kato
líckej spisby. - J.E.B. 

" ; 
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Z RÍMSKEJ KRONľKV 
Nede),'.a, @, marca. - Sv-. ()teé! pápež P1us ~ 

dožil sa 76, r:okov svojh9 poželm~mébo života. 
Množstvo ,pozdravný:eh telegramov:~ .Ii§,tov Zi e:e
lého svet~ prigl.'0 pft•t~jto•príle.žiťositi ria š~y 
sékrétariát Jelio' Sväťôstt 

ťTto:rok, 1,2, m:µ-ca; - $ prileži.tosťi 13. výr.o
čta nastú:p.enia Pia-XII. na· pápežský .stelť:c v 
Sixte:v:ej _kaplnke V}t~tkf!;liškehp, Apoš,tql$keho 
paJ.ác,a 0(lqavovala ~á slávnos_tni'-ď~ko~á, kap~-
1~ (ú:radné. bohosl~9Yl., . ~ - ~~·orej sa zúcastpi: 
h okrem,sv. Otca a 3eáo kostol~y0h a , dvo;I:sk.yc.fi 
drožin'níkov aj člen.Q.,iilJ.. D1ploµi,aftick:ého sb('}:ru., a'

-kŕeditoyaného. pri s;v:. "Stolfoi .8±:, .ceľý r.a<i' vyznam
nýcla eífkevn_ýhh 'i svetsk:ých 'osobností. 

Piäfolt;· 21. marca. :-- 'Vo Va:t;ikáne· :zonrtel vo 
veku· 8,8. 'rqk0-:v markyz Eí:i;mil S,e~afíúľ, pwý·_gu
vern'M' V a,,'ti,káns,k.eho · Mesta .a; ln:m.ze,rvátor Nu

. ~matického ka-binetu vo Vatfäánskom a Ka-
pít.<JlS~Q~ múzeu. · · 

SolJota, 29. marca. - V ~taroslávn~j bazilike 
Sy. XII Ä:pOš~gioy b'.o1 vysw,äµmý za: ldiáza slo
venský konvetltua.l P .. Dánieľ M. Faltin. 

- ~ ,L 

N~el'~h 6. a:plila.. ~ S,polofo1:in -p,risitúperiím 
k Stolu Pä1~0Y:mu zakončílý s.a {j Ma;tHdinej ka
pµ1ke Va;t;:ít~(:lkelŕ@ Ape~ťóľs.Iteho paj.,iea q.u
~hovµé c,y-iče~}a p.r:~ -2'.ame,$tnanoo:v: 8-v'.. štp]iqe, na 
kt9mľ,e;tl· sa zúčäfitniLa) Ot. I . ZeleJ?.ka, Duc.lil_"ľv
n.;é' cyf~enia v'iedolnový sii;kr~,m J~llo' S-y;ät~ti. a 
generálny vík~ pr~ V:~tikán,$ke' M~to .J .. El~c. 
nd:p. bLškup,.Peter .K. V:aň; Dier'de. 

Pondelok, 21. apiífa. · - V tá'Iil..ei esláv 270.5. 
výen0čia ;z;-ai'e"ženia Rfma hqlo . otvor.eué vo Vec
-nbm .m.este.Mfiz.eum; rim~kej vz-<'lel!!-no1%i a odmam:
daná '~Ó p.r~v:~dzky~pti"~ .,pwze~á 'd;~áha. 

Nedeľi:t,. 4. !nájh. - S ; OPVJ~lQµ okä,~al<;>f!fotl 
boítt. vo Svätopeterskej b~ilike VM4láse:aá za 
blaJ:íosfavenú ·t;:t1ianská .r~hoľniea. E,~e:aa "'Vene·~ 
rini (16fä.iš:l 728} , záklacláteľka Úf~VU z0Ôž
nýcn, učiiWliek, zji:aný-ch v,enerífalfai.m:i; ktorý po
číta- dn.es]rá U:Ž-.64 dgmd,v ½ T84p;!iš'.ltu. á 12-do:tti'ov 
v USA. Má,,tie'ž~cely ,r,ä.4 šlrô1 .. Mlégfí, .i:111:i~nq:á'tov; 
·p~}a~io.nq,y:, ~eD$ký'ch: -~]Q;o,qi.tgrg, l'e.tp.ých u,o.µt-0-
vov a. azylo,v-:, -

Nedeľa-, l8 . . ro:äja,, - Vo 1Bvätopeterskej bazilike 
~-ot1áH1. sa druJ1á Šláwóstmá l!éatifik~-ck. tohto 
roku~ Za blafaiŠľa:v:enfi bol~ yy:filasená ~fjanieiska 
reli.ol'ň>jea . Raf~E}11a M-ar:i,,a;'. 6d l\[a~v'}i:tejšleho 
S.r!:l~~, J,:ak~adat!:)l'ka Sl:nl◊r,nic "Rožské4.o Sr-<lea 
Jež.išo:whQ,_ kforé dn_ešk~ ~čihkuj'l\ ú~ fa}nn€t: na 
celotµ siet:e. Na; slffi;vp.ost:n'ý:ch onta,;d,oc)l $á. -~ú
č~~tnili oktena rínu:;1i:)/-C:h veri~ci'.ch a . pÍl!tni'.lt0;v aj 
početi:ú :rrífruzru ňo:vej blah©Sla\ienel 

P:ondelo,,~ Hl. ináJá. - V0: Fov~r ~-a,x Rom.aný 
bol~ l.lll'teleeká maist.'i;f e-stác~a Sdrí,iženfa mtelek
tuä;l o:v.cut-tič~:q.90:v- y +alfansk:lli (AIRI), na kt&réj 
Úspé~ne vx:stúpjJ.a S:O;V,'~:1s~á s,,l:q~pfäa ·S,;, nesfrýin 
pr~mom~ po~ta.-V'.:>J11 <:'lrtl zo spe:vl'l-yeh a hu
dob:ných číse.l -at z 'ti:ce'dn~,~;:,év sl . .,.Jik; . . M~gily iRe~ 
d~ký.ovej1 o Skr.fem,ldi a $)o~~cich, 

s,aint Sebastian's Roman Oafäcombs 
· , (t'o„Ú11u-ed from pngf 7i~J 

als.Q in the '·' Fer-ia,ke ", w/J,ich ís a:nother, dqcu
men,.tary boa.k o/ the- IV ťenťuťy: Rfo ja:cueťUnt 
c_o.:rpo:i:a sapcta· ~postoloi-m:n in }Qc<r qui dicitur 
" l,ataci:m1hlf 1' . 

rtow precious is to u:s fn.,.is- ioca,:Z. rernemb:rary:e 
conéerning ti~ 1:om(t~i <ľcti1tity Qf PeMr a.nd Paul 
reaOhing- tlie thiird; (J;en,Í:1.uyL.-

Tl~,e grá:E:.6.ti . !~ére, rép~.ated abnoJt 200 ľi'nies, s.uch 
a,5 t, Petre e~ Pťt11l,e in 11;,énte:m hä:ljete-' \ ft i:$· ,wt 
only an J,11vôéátion for ihe d·evotwn: but q,lso a 
prpc}j of the worskiB of. thk Sai;it's i,; ihe «nc~nt 
Churoh, .'é~ úfell_, n:~ a livin:g ·medal of the pres.enCce 
oj St.. ,Pei_e,1· ifi iha,t: ~-ome wnere iust now .his .Bo. 
dy was des'il(jv.ered in tke Vmtihhn, ti,s tlie. Pope 
Pius .XII hiqisel./ r:ecentl,y (:r.i'.uniplt,(Lntly pr.odl.a
med to the W or:ld. 

L_ 

PETER C. CHI~UNELLI 

EDÍCIA . 

SV.äz0:k 1. - Svätý"R,Qk Hf.50 » ()U J'á:na 
Q.kaľa. Obsaliuje d~j;i!hy. Syätých'.t:ôkovr h~
fompácie o Milostivo,m :r0kťi- 19.50 a: pdrijs 
rúrtskýiťh odpus.fäov:ýcfä ba,zilik Má 16.7 
strári,a 11 o.hrázkov. ,úe1;1a.:. :11.ev.iaz.. $ 1.00 
viaz . .. $ 2.00. · · 

Sv:ä,zók2 .. ~ « Vatfäán, Síc11o, Námestní~ 
ka,Kr.i~fuyJlo » od Or. Igň~ Zelenku. Ob
.s:ahµje dejiny a . popis . V?~.ti~árru, v ktorom 
·síälifl,, :vii;:qs~í pápe'ží. Má ,2.3.5 , ,s;tťáQ, 1.Q: plá
nov, 12·· pero=kt.esiefu a 5-2 ·.fotografiL Cena: 
nevraz. $' 1.0U,. via!Z. $, 2„00> 

Svazok ~•- - « Sv; Fra,ntišel<i z . As5'isi >> 

od Angťla Colj)mbu._ (Z, tal. pr;efožil : 
Eugen Ve~nin;). ,.@bsahuje pútáve.vypravo
va:nie o živo.ť'e sv. FPáptišk:a A~1ského, 
apoštola .f.v.a,:njeliovej chudoby., M~ 160 
strán· a 25 ob:rár::kov; Cena: neviaz. $ 1-.00, 
viaz. $ 2.00'. 

'l'laei sa;~ 

·•Sväzok t - •«·B~ž~,Cirkev a, :R1m » od 
'.rgina,· Gio:rdanfäQ.. (Z tai. preložil: Ig.ná:e 
,zeľenkáj. Ob~ä..'Ini3e pádne 09,poved'e.na,nti.
miefäý n:rode:'rn:ýéh pohanov 'proti.sv, Otc-0-
vi, ~at, Cir,kvF a mestu Rhnu. Má ot. 150 
stná1;1 a. 25: _pek<hý,ch. obr~ov zo života: 
rímsky,c:h pä,pežov, lta.:ti. G:µ,kvi, . Ve=čnéhó 
M.esťa a sloveítslrý~h k>atoiíkov doma i v 
C',udzine. ()en~,: ·ne-via.z. $ 1.Qó, viaz. $ 2,()0; 

Objédná.'vky re~o aj p,~.ríiaze. v hotovostí 
alebo':. v čeku tre;ba posielať v· r";gistr.ova-
1J..om liste' na aw-esu: 

« RIM » 

0asella Póstale 9100 
Roma, ltali:a 
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Z® žiV0T:A SLOVENSKEJ KULTÚŔNEJ S.ROLOČNOSTľ R. l. M. 
- t. 

Amjliencj~ u ~ek~\a-Posy·. Kai:dinálsk~ho sbo
JJU, Dňa: .9. a;etU,a t.r. :L Em. 11dp. E11ge.n Tis~e
i;~t, tajomník Posv. Kongregá,i:iíe pr~ V::ýchedµú 
Cirkev· a d~kan }'_~sv/ I\ar-aítläfokeho $,bo.ru pri
jhl 0na sú_lrromnej áu!di'ericii v:atikánskeh.o' knib-ôv
níka a vedúčého ŕed::J;ktéra << Rím:a.r ~· P,r: lg:t)áGa 
Z.e1.~nku,_ ktoiý mu p9dľa ivia:cr0Jmef 0byč§.je 
l?!išiel Nahože~ať; k:IV'e1'!,{Qrn;ľen~m sviatkom,. ,Po-· 
,e?,-s a-q.9iepcíe,- kt~rá:,:ipá1a,yef1,li,i sndéfny p~íebeh1 

Dr. z ·elenJrn: infonu0vál . d~kans;; Posv. Jtartli
n~lskeb.o_ 5-boro. a_j o . sv&jej, Jiwhíhiij činnosti 
za posledný p:r;_aiovný rok a. veno'ícá:l firn ·na. pa;
z:riii:tJlm. v nachu :vizjäný III, r0čmlt <~ Ríma » a 
'knižku -~ Sv. Fratiticše~ ?L A,ru:Jisi >>., Dekan. P0$'°\". 
Ifardih~lskťhó sbci.ru po:ď~loval sa :Qt. Z.\7'Íe'f11',Qvi 
za v,:ef.k"Qnó,čtie, ola;l~qpria:qie- a _ knižµ~ darčeky, 
,vyslovil ,rap'q's:ť -na4 ,j~ho. plodno~ činµasťou v._e 

Večnom Meste~ udelil mu svoje požehnanie. 
Smtý sv'äzok eclfoie « :-Rňn >'t, AJťó sme ;t;o_ už 

oz:Mi.:ŕhil."i, štvrtý. sväz~Jr:,iedície s1 ;Rím .~ vyéh~äža 
s n~zvoro «.:Pápež; Girkev a:. Ir~m »c - _Je 'to dielo 
apologetické, _ v ·.-_kJbiF'O.!Il a1:1l0t - •tl).lia1).'_$:\rÝ. k~to
ľieky $,-P_isovatEf lg;ip.o; ,Gio;r:q.:a~i - m~j'stro~ky 
vpriťitn~mietky q9€1e_rných :h9,ňaňqv :proti-: s:v. 
qt.covit ~a,toľíckej Cirkvi a Večnému Mestu. Do 
šlov,éŕ,l~ňly ho· preložil :Or: ~gftác ,2í~lerlka, kt:orý 
}Jin tiež ohóhátil ·p:r-ihl;elíat\Tý.mi Ílusträťia:mi zo 
života rín$l{yc;:li\ p:áp(iiov, If;a;f;9licJs:J~j 0ir'livi ~ 
večnél10. µiEf-St.l'!- Ríma. N~chýb~ji'.i. v ňon:fv:š:ak ani 

• ~~.ové obrä.zky; cZO, ,Živ.Ota ~lov:enských katblíkov' 
.doma (slove:nskt bis-kuni mučeníci) a v eudzine 
'(sÍOV:en~¾í ,svätoí:6'ční puhlifa, $1óvet:iški mi
sinnruri, slovenskí emigť-anti_. atô'..). KRižW'a .. :m._á 
ok. 150 ,stráň" a sfojí rie-vláz. :$1,0ô, maz. $ 2.00·. 
1,Jpcľzoňň:ujemé ria t.út0 lťniŽkt . n,ajrn;ä. k~ ia
D;6v, "ktod pP.ca:s S:,v. r-oku nav:s.t{vilí 1l~čn.€ M~
sto, lebo y :i;ieJ nájdu aj svoji.~ foťogrruf1u . . 

4Ht1nn d_ol>rod.ine.o:v: 'l:i~, -e&I-noru čas(')~!Šl\, á 
edí:ci_é << Rím:>> aohtosFdecn~- o:P-e:toviH til~ $ľa
chetni dárbovia: USA": J. Gbtrdar z New -Woc,drn, 
N . ~--, B: Reft>eé. .. a J ._ W. · · z Lyonft 'tif po· 
.$ 10.'.00; B . Bedhát, z N-aw U; N. Y . a J . :Ju-

.- 1 ' ' - ... - • •,· - _, ~-; ~ . ;;,., -~ - ,.,_,; . . ,- · : ' 'í 

tin:a; ~.,JQli"11t, ID. ,P@-$ Q-.QQ; ~- Bielik-,z Chiea.,,!'\"~1 

Dl, .$ . ~.fl,O,;; J .. ~akN, .z Clev:~l~ndu: Qbio~ $ 1.50; 
M. KoJnok_- -z Elisa,beth, Raľ J. Tr0pe~k zo St:ur
_.geon, Pa.,: 4-. Lu;ká.e! z-O~chatd, ,Mich: a K. ~flli
cfok. z•. Ľan~ord;: Pa.po $'1.0:0'; B0huzt-1.~1;P.y·z-,Nof-
1iis't,0wn,, Pa:, · R Lu.káť .z Chica~~s1ID., J. q!mkota, 
Clíil:fä:g:~; UL ä R. 'Bipiček ~- Pitts:t,:ful~, J'l'J:1 ~_o 
$ 0 . .5:0, ~ mtnáda: ,T. P.e~~.ar z :Nfew. Toro.ntfl,1 On't~ 
$ 1.@. ; F: Fy.ndt1,,~~k z/T01;ol1ta, ,P-nL, $ Ó:5Q,: -
An$:t'taJia;: J. Zverka s.,o S;t, Ki1da. L 2·,.00 -
Novy Z.eahm(l: ~. Bfoq z W'éllington L., 5..Q{) ~ 
J~)mc: Vele~á: Mat'lfa lYomitiHa z Rím.•a Lit 100,0 
- Všetký.tn·úprimiié' Pan'. B<fä zap1a'.ť'l 

1 

G~e'ria predpla.tím'bf <<'Rínu(,». ,úä.sopi$. 
<~.Íín » ťeš,í' ša v l,')O:Sled...nom Čase . .eora'z. _vä<í~ej 
ptl.zornosti ·á ~obľube, .. a .ťô ·niel~Jl- ·med.ži :Sloiták
rnľ ale aj medzi ,prísl.ušn'.ík.a,mi ia.ýqh ~9v;,.nských 
.ifä.roUoy'. ' DoJra_zuj~" to„Ja§ne g~ľerj;a našfoh pJ'~d:. 
platjtelié'v, d-9 kť;Qr~j P,ril:Judo1 OJ,Jiiť <;~lý r3:d no

~v,ých ,.: ~lo,.v~k.e.v i Nesl:i:tváko:v - zq v:šetkýehtkó'lľ-
ôi~ s.ve1a:'. Po,('lajed;i.'i,sa; ~ami pr,hla-silí., ostaiti'Lých 
~!im: zísalL n:aŠÍ' o1J"et-avf záslupeovia . a lfo'flitelia-. 
l:JSll,: G,ó.'iéiár z New Y'ďrku:, N. Y·., kt6ťý už 
odab~i:á,;,50 kusov' «· R íma »-, ,z,ískáJ Y. Hí~kwtiež 
z Ne)V ):J'ibFku,; N . Y .; M. Béreš z Pf.ťts_bµr,_ghl), 
P~, získal R~v. I)r; Prof . . J. Pa;p1na:s z 9h.il:~ga, 
IU .. a M . ~~~pvácZ B~a(l~dC~; ,P.a_; J .. KlilháAro 
Sag~n:aw, Mich" il$~a:l V,. l{~~_rtJ{11, a .M. P obrq'.vi
č.a tiež 'i,o S,~&1ÍJ;l~\y. Mi~h. ; M._ l)opUIH~k z La.ns~ 
f9r9, Pli,·; RP,~ aj0l A. p{~~nčika a A . Kossa
kO-YÚ tiE$_Z; Lanfqr.qu. P.'a.; W. Koňa z Eyons; Ill., 
sa'. sá1J). pfih:lásil a súčasne pr.edpla:'.til Dr: J. V'á
vroyi , z 'B:rón:x, N: J.1 L. B'8;b:uaka z Clevel&ild:'u.~ 
0hio:,, iísk-ála.-A. s·alo'lťú ml. tiež z _Clev,éland:u: 
ÓhiQ_;; . ~t.' n~:i~·a z ~ol:f~lifash, }ficli:, pri,yit)dpl 
S . Bena~ku: fa~z z RO$~l;>~sh, Mi.cl;l .. , C, _ J;~u z· 
M<íunt»leasant, l\:fie4,., . A. Ha.ká-~?, ~ M\ F:t;aneo'Vi.
ifä: ~ Golero.an; Mir:h;. ;- L. :M:e~tický ,z,New Y.0:rk;u., 

,., - • , , • .-.\ • 1 

N. ).:'., sa: :s_~m ptihlá,sil.; E. Be:dnár- z.N~w Yorku, 
N. Y-,, ·~skala A. Mičku tiež z 'New Yorku,, Ni Y :.; 
J, VaiSilOvi z Cliftorr, N. J , pr.édpfatil J,: Peslar ž 
New toronta; Mati:'! Kqjno'k .z .EÍizab_eth.1 P~ sa 
isama y:ŕi):ilašUa-; A. Z.atlŕ'u- z Cice.r_o, Ill. prt\vi:edok 
Dr. ťE. žatli.ď z Buen.f$' Aire.l:fi A. E:,ozmelovej z 
Chi.cag'.a, pl. P,ret''l:J!ll'aUL R ~qijfä 7, '':P@r.ont::+, ()nt:. 
,_ :&iúiaclit: Prof~,La,g,. ~ilaj ~ Tpro,nto,. O~j; .. ,. zí
'Skal S,t. Ku:d~.a, P . K:ďčik_a,.~M. P'é:dlJ., F . P8(10VČÍ
ka a, J . Wcba.ll'~HéU ťiežiz Toroií:to, On.H,; Fr. Ren
ne:r z ·Wfnníp~ú., , Man., .zisk.al -A. :MJšti.n:u a. V. 
Ni'tcJie,ho z WmiÍ.ipégµ,~ Man., .. a J" .. ?Yiitpširrku z 
'.ľíi.aQsifon;,, '1\ilán~ ; . R "'Ra,Paič z. Hatrlil1;on:u,., Oo:t., 
Qoj:~dÍiál 50-ltuso"v't ,Rév: ~ - V:a,yrifo. OMI ~ '.B~:t)tle
ť-qrdÚ; Sa~k~ sa .~ám= p,dblMU- ----:, Ai:gentwa.! 
Prôfi D;r. E. Za:.t~o ~; Buen.as .Aires pr,hriedol 
pré.f:. iiJ.g, -C:t íllen;fk-a, z C0,-r-riéu'ťes. - nJ.:a.zilia: 
F. Jaro~ch. zo Sat> Pawá ol1jéa.iial 10 ·cjset 
_ ilnan-:: ;Er. L. P'aí,ila .z Béýroa:i:th privte4ól Rev. 
1)' .. 1t z R'.h_na. - Italfa;} Rev. P:- F . . ~ Rirp.'.!Ji. $3,:, 
sám,pr:jh.Já-Šil; Ihg. M>Rcrcco z :Ríma ~a .. tiež ~áin 

, pnihlasíi; V. Sitá:r,evej'_z Bagn10) i Bl"~iJlatil P,1:'ia
teľ' z; USA. - No:vf, Ze.altnd': lp:g. J. aa.jnn;š• ·~ 
w·e11hl>?fo:~li zi-:;;~al B. ~~~a M. Uf~~l'l~ _il:ež 
z Welliňgfrj_nu. ~ Inpouezra.: Br. S .. Soltéžovi na 
FJ.p'res'e pyed.pl.atil ?9b:~~ámr. - V,šefäýel_i.n~
vých: v 1g&lerií %--Ríma » sr-dečne V1fa.l:n.(:} ,_á za~ 
stú.p€bm i . h0riitel'om za lá"Jkav.psť pl'é\lkáz,tcb:{j. 
č,as~.ísa..pekňi ďaku,i.él"Q:é. M~ná 9.š,~tn-ýcb, kr~:r 
fano.v, k'to.ví nám; pmtbu:dH-, uve.r.ej:nfui-e nabudúce. 

RIM 
Vycláv'1:t Sl<:>venilcá mil:tú)'na spoloč1tosť: R. L }.((__ v Ríme. Vyeho:dii, . štvrťr9č:a~. 
V-eq.1).ci'.: r_edä~~or: . Dr. I~äc Zelénka; Zťľdf>:?v-ecliij~ i;edaJd;or: PléttCJ <?ht~~ellt,"Xl~~i': 
Tige>gritfia Pi0 X ~ R0:rna, Rl'.e,dpJailn.e !;):~Jeden_ rok : $· ~,00. Jest-no ~1s~@,: ·~ Q,~o_. 
Aar&l:a tédakcie a .a<lnin1íswicíe: << RIM », Efas.~la, Posta,le 9100, R,oma,, (Ita-11a).. 
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