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The subterranean Rome. 

SA/NT CALLIXTUS'S CEMETERY 
In the f irst part of the Second Century, Pope 

Zephyr1\·1us (199-217) commissioned tlie decwon 
CC1llixllls - his Successor in the Hoh, SeCII - to 
take in charge the fir:;t Cemetery of Íhe Christian 
Rom.cm Com,munit,· . 

Under his direction and administmti-On this Ca
tacomb was ertlarged and, /or gratitude, it 1cas 
gi·ven his sanw netrne, cdthough l-iim8elf was not 
buried there, bw in the Cemeiery o/ Calepodius 
in Via Aun>lia. As Augustus C. Ilare beatifull) 
wrote, the Catacom,b which i:, knuwn ([S S. Callix
tus is compost>d of a 1iumber of C<itacmnbs, 011ce 
distinct. but 110w foined together. Such were tho
se o/ S. Lr.icina; of Anatolia. rlaughter of tlw ron
sul Aemilianus; and of S. Soteris, - a 1:irgin o/ the 
family to which S. Ambrose belong<>d in a later 
generatiorr - and who tťas buried. , . in coemeterio 
~110 ", A. D. 304. ľhe passflg<>s uf these Catc1.
combs were graduall_\· united with thos<> u•hicl, ori
gi,nally belonged to the Cemeter.,, of Callixllls. 

TuE CH APEL OF PoPES. 

Tlťs the pr<><"Íous gem of thís renownerl Cata
comb, in lin,r~ with. Cubiculum of Saint Cecília. 
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Desc,mdin g into the Catacomb br tm ancieru 
~taircas1> restored, we r<>ach - vassing a sepulchral 
ťttbiculum on the right - the Chapel of tbc Po
pes, a place o/ burial alld o/ worship of the third 
Oľ fourth ceiuur)' - as it was restored a/teľ its 
cliscovery in 1854, bI1t - still retai11i1tg remains 
o/ th<' nwrble slabs with which it ,~as faced by 
Sixtus [II. in the fifth rentury. and of marble co
lwnns. witli whicli it WCIS adomed by S. Lf>o lfl 
(795-716) . The 1calls are lined u;ith graves of the 
earliest popes, many of them martyrs - viz. S. Ze
ph yrinus (202:211); S. Ponti(Jnlls, who dii>d in 
banishment inSc,rdinia (231-236); S. Anteros, mar
tJ'red 1mder Maximian in the second month of h;s 
pontifi,c(t.tP (236); S. Fabian, mfJ,rt~red mule,· De
cius (236-250); S . Lucius, nwrtyred in his episco
pal Chair. and Valerian (255-257); S . Sixtus II, 
mart?rerl in the Catacombs of S. Pretextatus 
( 257-260); S. Diony.5i11s (260-271); S. Eutychianus, 
martrr (27.5-283); and S. Caius (284-296) . Of the
M~, the grave-stones of Anterps, Fabúm, Luci11s ltrld 

Eutychirmus have b<>en discovned, with inscrip
timis in Greek, 1diich is <1ck110/edged to have bPen 
tlie earlfost langmige of tlie church, in whith St. 
Paul and St. }ames 1t•rote, wul in which the pro
ceedings <>f tlie first t1rnlve Couricils ťPre carried 
on. 

Over the side of the <iltar there is one of the 
beautifull.y-c11t lnscriptions o/ ·Pope St. Dama
ws (366.384), ·· whose labour o/ lot1e it u:as to re
discover the tom.bs which hm/ bemi blockecl 1Lp 
for concealment wuler Diocl<>tian, to remove the 
earth, widen the passages, adorn the seplllchral 
diambers with ma.rble, and siipport the friable 
tu/o tm.lis with arclies of brick· and stone ". lfore is 
the text of the· Damasian lnscription: 

" Here. if youi u;ould lmow, [ie f,eaped 1ogcther a num
ber of the l,oly. 

The.•e honoured sepu/cl,res inclose the bodie.~ o/ the 
saints„ 

Their lo/cy souls the polace o/ l1eaven. has received. 
Here lie the comprmions o/ Xyst11s. 1drn bear .away tro

[lhies fro11 the enem,-; 

Here a tribe of the elrlers t"l' ich guard.~ the alt ars oj 
Cltrist:; 

Here is buried tlie priesl wh.o Lived lorig in peace: 
ľlere- 1he holy confessors wl10 cnme from Creece: 

Here líe youths and boys. old men l111d their cT,astre 
descendants, 

Wl,o kept thPir uirginity unde{iled. 
Rere l. Damasus. wished to l, 1we laid m,, limhs. 
Bur f P„red 10 distmb the holy nshes of the Saints ·•. 

CumcľLC',1 oF T. CECJLL\. 

Fnmr rhis Chapel, rc•e enter the Cubiculum of 
"t. Cecili.a, wliece r-he bodv of the Saint wa.s buried 
b.ľ her f rie,ul lrban, aft~r her martyrdom in her 

(CQncinutd on pag< b"J) 

.. 



Sancta Maria, Mater Dei ... 

Mária v dejinách sveta je ojedinelým zjavom. 
Predstavuje ka.tegoriu sa.mú pre seoa, kt.orú. ne
možno clcfinovať. V náboženskej sféi-e ide hneď 
po Bohu ... 

Mária, ktorú Boh vyznačil medzi ostatnými 
stvoreniami svojou bezhraničnou láslwu je uni-
1,átom ,·o všetkom. Jej život, pľáca( osud vybo
čuje z ciest obyčajných smrteľníkov. Priamo o
plýva výnimočnosťou, ktorá, nie je voľajakou 
náhodilosťou, ale obdivuhodnou stopou lásky. 
Božej Ml zemi. 

Zjavenie sa Boha na zemi vylll'adá ir,eml, pan
nu, ktorú anjel Gab1iel nazýva « milosti pl.nou 
a požehnanou medzi ženami » všetk-ý ch storočí 
a pokolení! V zásahu nebeskej' akcie Mária sa 
stáva nad.ženou v pravom sJova. smy:sle a javí sa, 
sťa zore ranné, sťa l' ahulinký stíp ohňa, ktorý 
sa stal zvlá~tným znakom na nebi, záZI·ae.nou 
ženou, odiatou slnkom, vyvýšenou nad mesiac 
a korunova:nou hviezdami. Zázračnou podľa več
né]io ustanovenia Boha. Kristus Pán sa mohoJ 
zjaviť aj iným spôsobom na zemi, ale Boh, ako 
učia foologo"ia vyb:ral si tento, t. j. vtelil sa, 
lebo pťe N'eho nie je. nič nemožného. Zfortnoval 
priamo dve telá. Adamove .a ID'istove. StvodJ 
milióny duší,, J.toré neprestáva ustavične vytvá
rať, akonáhle nastáva,jú mateľiálne pľedpo
klady. 

Pozemský život Marie sar začína, - prebieha a. 
uzatvára pocl znakmi absolútnej vý1úmočnust:i 
duchovnej. Milosť výkúpenia vyžadovala, aby jej 
duša bola božskou mocou vyľíatá z pod ťarchy 
a následkov dedičného luiec.bu a jej telo p oz
bavené organickélto rozkladu, porušenia. Maria. 
bola tiež spasená Kristom, ale vyňatá z obec
ného zálmna bJ.-iecbu, kt01·ému nemohla podlie
hať, alm Matka Božieho Syna. Jej cesta, spásy je 
teda cell.om odlišná, než spása o.statných kre
sťanov. 'ľo bol základ vyhlásenia dogmy Nepo
škvrneného Počatia. Triwnfovala. nad hriechom 
a triumfovala aj nad smrťou, ktorá je jedným z 
dôsledlwv hriechu. Je. to zvláštne víťattstvo. Zom
re. Aj Kristus Pán zomrd. Ale ako Iúistus, aj 
ona premôže smrť, t. j. 1iepozná telesného roz
ldadu v hrobe, ale dostáva telo večnej neporu
šiteľnosti, v ktorom sa, zjavuje svätým dušiam . 
Podľa obecného zákona kresťan premáha (te
raz) smrť, iba v nádeji, a premôže ju cellwm,, iba 
v p1nosti času, po stárooiach, po vzkriesení. P:re 
Máriu lllnosť tľimnfn' sa dostavila lmed' a ne
bolo v jej dušj miesta p:re nádej, v ktorej zo
mierajú veriaci. Aj v tomto lrn:r<linálnom bode 
Boh vytvoril nový spôsob spasenia pre Máriu. 
l\fária bola a)Ilticipačne spasená duševne, ale aj 
telesne! Boh garantoval aj túto výnímočuosť, o 
ktorej nás poučuje dogma Nanebovzatia teles
ného. O týchto dvocl1 ma:riáuskýeh dogmách -
Počatie, Nanebm~za.tie - veľa ilišoutoYali teo
Iogovia všetkých dôb a veľa sa píše o nicl1 a .j 
dnes. V nich sa javi zvláštna syntézr~ božská, 

úžasná harmonia, ktorú náš ubol1ý rozum tak 
ľahko nepochopí. Taká bola vôľa Božia: vyi'íať 
ju, odstupňovať, zjedinečnif božským spôsobom 
medzi všetkými stvoreniami. 

Mária je nerozlučne späta, s božským Spasit.e
ľom, nie len s Jeho osobou, ale aj clíelom, nie leu 
ako Matl<a, ale aj ako spoluspasitefä:a. Vysvet
lovafte.ľ tajomství božích, Sv. Pavol označil Kri
sta Pán.a., ako « druhého Adama ». Sväti Otcovia 
(1>atristická spisba) veľ1ni skoro po bok 
« dTťlhého Adama » kládú Máriu. Eva a A
dam spolupracujú na diele degľaclácie 1>ri
roclzen.osti ľudskej a prí.rody. Ježiš a Má
ľia, zas spolupl'acuju na diele mravnej a ná
boženskej obrody, na diele- univeľzálneho spa
seni,a.. Mi).ria, pnwda, nemá rejto sily sama zo 
svojej podstaty, a,le z Krista, nie je ani rovno
cennou složkou, ale sa podriaďuje božskej moci 
Kristovej. Je to zase ďalší znak zvláštnej lásky 
Božej, že bola takto, ako nik iný, zapojená <lo 
diela Božského Spasiteľa, do jeho bojov, utrpe-

Na, Kremnfokej Kalvárii 

nábožna star~nka zažíha svetlo pred Ukrižova
ným, aby tak zvýraznila plameň svojej viery, 
ktorú jej zo srdca ani be~božní komw1isti 

vyrvať nemôžu. 
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ní a totálnej ·slávy. Už pľvý prísľnJJ, daný vyh
nancom z ra.ja na cestu nádeje hovoril o výni
močnej žene, ktorá bude nepri,ateľkou hada, dé
mona, diQbla. 

Božské materstvo je pľincípom, z ktorého lo
gicl,y nutne vyplývajú všetky výsady Márie. V 
hlase storočí, odrážajúcom sa v bohatých straí
nách mariolof,'ie, ktorá tvorí integi·álnu časť too
logie, žije nepodvratiteľne presvedčenie, že l\fa.t
ka musí vlastniť všetky výsady Synove,, a že 
nikdy nemôže byť odlúčen,á od Krista. (Sv. Ber
u.ardin zo Sieny) . Veriací nikdy nemohli p1ijať 
onú myšlienku, že tá, čo porodila Syna BoŽiich-0 
mala by sa stať, ako my všetci ostatní, raz, 
pokrmom červikov v zemi! Písomná tradícia ná
boženská oplýva prejavmi, l,toré zdôrazňujú, že 
Boží Syn, ktorý mal telo z Márie nemohol nechať 
zahynúť toto telo, na,jmä 1,ed' povážime jeho 
božskú, synovskú lásku pľe · svoju panenskú 
Matku. Tento moment je ·neobyčajne vážny a 
rozho<lujúci! Iná.če, aj v pozemskom žh•ote, kto
rý zachytáva. Písmo Svät é, všade nachádzame 
Máriu po boku Krist.a, od Betlehema, až po Kal
váriu! Co ~ prel{rá:sna symfonia vyznieva z ma:.. 
riánských dogiem: « Mária, nepoškvrnená Mat
ka Boha, vždy Parma ( ante, in, et post partom) 
po svojej pO'Lem'->kej púti s telom a dušou bola 
\'Zatá do nébe.skej slávy». 

Titul Ma.tky Spasiteľa tvorí medzi ňou a na
mi najnžší, duchovný sväzok, synovský vzťah a 
kult. Mária je kľál'ovnou anjelov, patriarchov, 
apoštolov, . martý1·ov, ·vyznavačov... Mária. je 
l{ráľovnou, o ktoľej hovoľí sv, Písmo, Žel sedí na 
pľa\.ici Syna, odiata leskom Jeho veľkosti a slá
""'.Y, Máľia je út-Očišťom hrie„šnikov, -0rodovnicou a 
ochranou na.~u u Boha. Posledným vlakom do 
neba, pre opozdencov životnej rozptýlky, ked;že 
jej milosrdenstvo, ako napísal sv. _Bernard je 
väčšie, ako celý svet a rozsi,ahlejšie, al.-o všetky 
storočia. Mária, podľa vôle Ježiša Krista; je na
šou nebeskou Matkou. Pre nás trpel ai prelieval 
krv jej božský Syn, preto, sme jej všetci beZJ vý
nimky ta.kí drahí; čím sme biednejší a nemožnej
ší, tým ešte viac. Kult mariálnský, ktorý by ma.t 
byť otázkou )1ašho srdca vyžaduje od nás tri 
veci: úctu, dôveru a lásku. Ten, kto miluje, na
podobňuje milovanú bytosť. V liturgii často sa 
poučne opakuje prosba (,wkvi svätej: « Udeľ 
nám, Pa,)le, milosti na,podobňovať toho, ktorého 
si uctíme». Mária1 Jlľes1.1ätá Panna nán1 uka.zala 
cestu, ktoľá vedie k jej božskému Syn-0vi: cestu 
polmry, čistoty a svätosti. Tieto čnosti sú výra
:,.,om pravého náboženského cítenia. Kiež by nám 
Máľiru, Matka. Božia, vzor a pťedloba krásniho 
milovania vyprosila. milosť čistej lásky k Bohu, 
aby sme, doma i v zahraničí, vedeli trpieť, obe
tovať a znášať všetky pľíkoria,, ktoré neraz pre
vyšujú naše J'udsl,é sily a našu trpwJivosf v na
prostej oddanosti do vôľe Božej. Saucta Maria, 
Mater Dei, ora pľo nobis, peccatoribus, mmc et 
in hora mortis nosti-ae. Amen. 

«Rím» 
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Katolícka Hierarchia 
3. Biskupi. 

Biskillpi (z gr. episkopos = dozorca, správ
ca) sú cirkevní predstavení, ktorým v istých 
oblastiach, zvaných diecézami alebo biskupstva
mi, prislúcha vrchná moc svätiaca (potestas 
ordinis), u~iteľská (potestas magisterii) a vlád
na (potestas iurisdictionis), a to v podriadenosti 
k rímskemu pápežovi. Biskup~ sú nástupcami a
poštolov a majú spolu s pápežom podiel na sprá
ve všeobecnej Cirkvi, obvzlášte však spravujú 
diecézu, ktorú im pápež pridelil. Len tí, čo sú· už 
kňazmi, môžu byť platne vysvätení na bisku
pov. Biskupi, ktorí boli vysvätení mino svojej 
diecézy, nastupujú svoj úrad nastolením (in
thronisatio) t. j. vchádzajú slávnostne v litur
gickom sprievode do svojho stoličného chrámu 
(katedrály) a vstupujú na biskupský stolec, aby 
prijali ho1d diecézneho duchuvenstva. . ,· 

V obvode svojej diecézy biskupi vykonávaJn 
všetku moc .cirkevnú: predovšetkým však ude
ľujú vyššie i nižšie svätenie, tiéž sviatosť birmo
v.ania; svätia sv. oleje, oltáre, kalichy, chrámy, 
lmnajú pontifikálie; vydávaju záikony pre s:voj:u 
diecézu, vizituj.ú farné osady, a:by poznali svoJe 
stádo a presvedčili sa, ako kňazi im podriadení 
plnia svoje povinnosti. . 

Biskupi majú vo svojej diecéze právomoc riad
nu a udeľujú kňazom pre j:ednotlivé osady prá
vomoc riadnu alebo odkázanú; im náleží moc 
súdna vo veciach duchovných, ktorú pomocou 
zvláštnych sborov (súd cirkevný) alebo zria
dencov (officiales) vykonávajú. Na úhradu vý
loh so správou diecézy spojených môžu ulda
dať isté cirkevné poplatky. 

Biskupi sú povinní každý piaty rok (mimoeu
ropskí biskupi každý desiaty rok) vykonať ce
stu do Ríma, aby tam prejavili úctu hrobom a
poštolov Petra a Pa.vla, predstavili sa ·pápežovi 
a podali sv. Stolici zprávu o stave diecézy podľa 
stanovených formulárov. Táto úradná biskup
ská návšteva v Rirne sa nazýva « náv
števa prahov apoštolských» (visitatio liminum 
Apostolorum). 

Co do svätiacej roooi t. j. autority, vyplýva
júcej z biskupskej vysviacky, . všetci biskupi sú 
si rovnL ale čo do jurisdikcie čiže právomoci 
možno n1edzi nimi rozlišovať niekoľko stup:i;lov, 
a to : biski.1pov, ktorí majú jurisdikciu iba nad 
svojou diecézou, deliacou sa na deka1;stvá a far
nosti; arcibislmpúv alebo metropolitov (z gr. 
metro polis = hlavné mestp) , ktorí stoja na če
le cirkevnej provincie, po·zostávaj:úcej z viacero 
diecéz zv. suffragánnyroi, nad kto,rými arcibi
skup má určitú moc vymedzenú cirkevnými prá
vom; prímasov, ktorí sú najdôležitejšími arci
biskupami určitého národa alebo štátu (táto 
hodnosť - možno povedať - je dneská už iba 
čestnou) ; a napokon patriarchov, ktorí s'Ú arci
biskupami mest, v ktorých biskupské sídlo zalo
žil sv. Peter, alebo ktoré nadobudli v cirkevnom 

(Dokonéml< na sir, 80) 
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SLOVO O MILOS.TI Slovenský obzor 

Duša v staw~ hriechu, a v stave posväcujó.cej milosti, to sú Kultúme zprávy :,; domova. v 
dve podstatne odlišné sféry duchovného života. Prvý znamená m áji t. r. bola ustavená v Bra
smrť, druhý život. V prvom človek sa stáva centrom všetkého, tislave Ceskoslovenská spoloč
slúži svojím vášniam, duchu sveta, ako vraví G. Lagrange. V nosť pre šírenie politických a 
druhom, duša sa povznáša sama nad, seba nad veci, Boha mílu- vcdeckýcll znalostí, ktorej cie
je viac než seba samú .a vládne nad sebou i -nad hmotou. << Naj- ľom má byť šírenie politických 
menší stupeň posväcujúcej milosti v duši, na pr. nemluvňaťa, a vedeckých poznatkov čo v 
ktoré bolo pokrstené, znamená viac, ako všetko dobrovesmíra » pra..~ bude znamenať šírenie 
(Sv. Tomáš) . Sv. Augustín tvrdí, že os,pravedlnenie hriešnika marxleninizmu a usmerňovanie 
je oveľa väčšie dielo, ako stvorenie neba a zeme. « Medzi milo- vedy podľa sovietského vzoru. 
sťou a stvorenou prírodou, nevynímajúc z toho ani anjelov je o za predsedu tejto novej « vedec
veľa väčší rozdiel, akomedzi fyzickými telesami a duchom. 1fi- kej» spoločncsti bol zvolenýrek
losť činí človeka účastným na živote božom. Medzi Bohom a sve- tor Slovenskej univ-erzity prof. 
tom je priepasť, nekoneč-ná vzdialenosť. Všetky telesá duvedna, Dr. Igor Hrušovský. - Pracov
všetci duchovia a tvorba- neznamenajú toľko, ako najmenší po- níci Ustavu slovenského jazyka 
hyb lásky (car itas), preto že tento náleží do radu nekonečne pri Slovenskej' akadémii vied a 
vyššieho» (Pas-.cal). Je to láska o ktorej čítame u sv. Jána.<< Ten, umenia vypracovali nové vydR
kto ma miluje zachováva moje prikázania: toho aj môj Otec mi- nie pravicUel sloYensh:ého pra.vo
luje. Prídeme ku nemu a vybudu_ieme si v ňom vlastný prí- pisu. Nové pravidlá, ktoré sú 
bytok (Jfun XIV, 23). Ten, kto z-0stáva v láske, zostáva v Bohu výsledkom kolektívnej práce, 
a Boh v ňom. (Ján IV, 16). Zivot v milosti je vynikajúci. N'emož- má prediskutovať podľa soviet
no ho dosiah11uť púhými ľudskými silami. Ním sa začína večný ského vzoru pred ich vydaním 
život, on je ja,drom budúcej slávy. Z milosti vyrastajú teologic- celá slovenská verejnosť. Pred
ke čnosti. Z tých najcennejšia je láska, lebo ona pretrváva. Ne- bežne vyšlo len novinové vyda
vyrhasne, ako hovorí sv. Pavol v liste ku Korinťanom, Ona má nie pr~\ridiel, 0 ktorých kon
trvať. Viera ustúpi pred videním, nádej pred vlastnením Boha. com júna a začiatkom júla pre-

Milosť vytvára zvláštny organizmus v d-uši, pozostávajúci z biehaly po celom Slovensku di
vliatych čností. Je to sedem darov Ducha Svätého, na ktorého skusie. Definitívne vydanie pra
často z~búda:me. Ony disponujú dušu pre zvláštne inš,pirácie, bo- vidiel výjde v jeseni a v budú
žie. Nimi možno, neohtožiteľne kráčať po cestách Pánových. Ony com školskom roku sa. bude už 
rastú rovnako, organicky; milosť a láska a čnosti sa rozvíjajú v podľa neho vyučovať. - V rám
nás práve tak, ako náš telesný organizmus. • ci reo:ňanizfucie stranníckej tla-

Ľudský rod dostal milosť, lebo náš posledný cieľ je svojou če na :slovensku komuni,sti zača,. 
podstatou nadprirodzený. Pozostáva v bezrprostrednom videní 1i vydávať od 1. mája dvojtýž
Boha; tvárou v tvár, ta.k, ako jN Slovom nie je to videnie len v denník « Pod zástavou socializ
zrkadle stvorení, ale videnie priame. Videnie hožstva, božskosti mu >l namiesto dvojtýždenníka 
ktorá zahrňuje v sebe a sjednocuje všetky vlastnosti božie, ktoré « Nové slovo», ktorý bol časo
sme my naučení chápať ojedinele; na pr. nekonečnosť, svätosť, pisom Dr. Husáka, Novomes
spravodlivosť, milosrdenstvo. V Bohu sa identifikuje láska s mú- kého a inÝch slovenských ko

Stefan~ Maderna: Ležiaca socha sv. Cecílie, 
mučenice, v katakombách sv. Kalixta, v ktorých sa počas pre

nasledovaní skrývali prví kresťania. 

munistických intelektuálov, pa
dlých do nemilosti terajšieho re
žimu. - V K10šici,ach bolo 5. jú
la otvorené Hudobné let-O pracu
júcich t. j. festival hudby, diva
dla a ľudovej umeleckej tvori
vosti. Otváracím programom . 
tejto manifestácie, ktorá ,pre
bieha 'pod heslom « S umením 
za radosť. za šťastie, za nové
ho človeka-budovateľa» a v 
ktorej sa vystrieda viac než 
2.000 účinkujúcich, bolo vystú
penie Cs. sboru národných pie
sní a tancov. - Komunistieký 
režim zmobilizoval t. r. sloven
ských a osvetových pracovní
kov na pomoc takzv. mierovým 
žniam. Rozposlal ie h po okre
soch, aby na verejných hovo
roch s občanmi vysvetlovali ma
lým i stredným roľníkom a 
družstevníkom význam týchto 
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žní. V obciach s jednotnými roľ
níckymi družstvami boly zria
dené agitačné strediská, ktoré 
sledovaly prípravu žňových 
prác a bleskovkami, nástenný
mi novinami a osobnou agitá
ciou povzbudzovaiy roľníkov, 
ktorí s teraj.\ím režimom isú 
nadmieru nespokojní, k svedo
mitému plneniu úloh. 

Odka.z slovenského básnika. 
Medzi krajarnmi, ktorým sa. 
v poslednom čae--e podarilo u
tiecť z komunickej ČSR, na
chodí sa aj, známy slovenský 
básnik, Andrej Zarnov, vhst-
ným menom MUDr Frm1ti
ček ŠUJbík, profesor na Slo
venskej univerzite v Bratislave. 
V liste, ktorý ihneď po úteku do 
zahraničia napísal svojmu pria
teľovi univ. prof. Dr. Henrikovi 
Bartekovi, medzi iným. odkazujB 
slovenskej em.i'grácii: « Doma 
ľudí veľmi trápi a bolí, že medzi 
emigráciou je nesvornosť, ne
jednotnosť. Tisíce úpia vo väze
niach a táboroch, desiatky hy-

Msgr. Andrej Hlinka 

v?dca slovenského národa, kto
ry zomrel pred 14 rokmi a za 
ktorého 16. august a - výroč
ný deň smrti - vo viacerých 
slovenských centrách v zahrani
čí bola odslúžená zádušná sv. 

omša. 
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drosťou, jednoduchosť s absolútnou svätosťou. Tu na zemi, žije
me a:kosi v p,rítmi viery, v nádeji, ktorá sa kolíše, a ktorá nie 
vždy si je istá sama sebou. :My kresťania a veriaci máme nádej, 
ktorú iní nemajú Keďže milosť je dar, ktorý nám nepatrí (do
num gratuitum) náš vnútorný život musí vyrastať na skromno
sti, na princípoch pokory. Na ceste k dokonalosti pre výkon 
vždy sa vyžaduje milosti (gratia actualis, gratia operarui). Po
kora a sebezaprenie. Umrtvovanie v Kristovi ako to prizvukuje 
sv. Pavol. « Semper mortificationem Jesllj in corpore nostro cir
cumferentes, ut et vita Jesu manifestetur in corporibus nos
tris ». Každý deň sa zapierať a snažiť sa prehlbovať vnútorné 
spojenie s Bohom. Vhlbovať sa do tajomstva viery. Modlitba, 
pravda je neodmysliteľná. « Buďte dokonalí, ako je Váš Otec v 
nebesiach>>, platí pre nás každého s rovnakou záväznosťou. Za
čiatok múdrosti je však bázeň božfa (Initium sapientiae timor 
Domini). 

O živote v milosti učí nás sv. Písmo. 2i.vot milosti začína 
pôstom a rastie v Eucharistii. O živote. z milosti najviac sa do
čítame v Evanjeliu sv. Jána. V ňom neraz čítame, že ten << kto 
vo mňa verí, má v sel::e večný život». << Ten, kto jie moje telo a 
pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň», Sám Spa:sitel'' podáva vysvetlenie týchto slov: « V prav
de, v pravde Vám hovorím, každý, kto zachováva moje reči 
neuzrie nikdy srmti ». 2.idia; sa pohoršovali. « Teraz naozaj, chá
peme, že si posadlý. Zomrel Abrahám, pomreli proroci: a ty vra
víš : Ten, kto zachová moje slová, nikdy neuvidí smrti ! Za koho 
sa ty vlastne považuješ? ». Ježiš odpovedá: « Predtým, než by 
sa bol narodil, Abrahám, ja som už bol». 

« Ten, kto verí vo mňa, má v sebe život večný ». Ten. kto 
verí živo ,a miluje Boha a svojho blížného má v sebe začiat0k 
večného života. Zivot nadprirodzený podstatou je podobný ži
votu večnému. « Gratia el$t semen gloriae », hovoria od nepa
mäti kresťania. 

Dr. Ján Horský. 

Ktože je vyššie? 

Ku 'ľebe dviham oči svoje, 
Matička <lobľá, čistá Panna. 
Ty Nádej, Láska, Sladká Manna. 
•O, pomôž zdolať žitia boje. 

Ktože je vyššie? Povedz, l,to je? 
Komuže väčšia česť ,je daná·? 
O, Perla nebies, Hviezcla ťanná, 
Chcem vždy byť iba dieťa Tvoje. 

Matička dobrá, chráň ma, chráň. 
Ukry ma. Slµy ma pod svoj plášť. 
Na stezkácll boja klzká. stráň. 

Zlo číha vôkol - pekla. zášť. 
Pre Tvoje bôle, sedem rán, 
milostí, ó1 daj, Matka, dažcl. 

Soteris 



PIESEŇ O BERNADETTE * 

- Tam sto,ji, - zvolá Bernadetta, - áno, tam ... 
Stimené hlasy žien, ďaleko za ňou, opakujú jej výkrik. 
- Tam stoji... áno., tam ... 
Pani stoji pred jaskyňou, blizko brehu. Stráže ju nevidia 

hoci Bernadettu hneď na to zruchváti smrteľný strach, aby s~ 
k nej' Callet alepo Pays nepriblížili. Na šťastie chlapi ustúpia na 
druhú ·stranu jaskyne, a,by lepšie mali na očiach tie nebezpečné 
ženské, a ľahšie itn mohli zabrániť,' ak by chcely piť z prameňa. 
Pani po ,prvý raz stojí so svojími nevychodenými voskovými no
hami na zemi. Ružena nohách žiaria. Paní j,e viacej ako inokedy 
predtým Paňou z 11. februára, mlaďušká, ľahučka a nežná pa
nenská l:>ytooť. Cez slávny dvojtýždeň, keď Bernadettu deň po 
deň povolávala k jaskyni, Pa,ni m.ala veľa plánov a _tajných zá
merov. Potrebovala Bernadettu, aby šla k farárovi, a:by požia
dala o kaplnku, o procesiu, aby vyhrabala zo zeme prameň. Dnes 
je to ináč. Pani už neskryva v srdci nijake zámery, ktoré by 
spoločnú osamelosť lásky . o niečo obraly. Až dnes sa obracia 
obšťastňujúca P?,ni s plnou, nedielnou láskou k ošťastnenej 
dievči:ne. Ešte nikdy nepovieval vietor svad0bnym závojom tak 
živo. Ešte nikdy sa nedraly lmedé kadere volnejšie zpod obruby 
závoja. Očil ešte n_ikdy neboly kryštalovejšie a modrej.šie a! p.oot
vorené ústa. rozkošnejšie formovane. Ešte nikdy sa nezdala. bie
la látka šiat a modrosť pása tak márnivo jemná ako dnes, keď 
ju zafarbuje žiara zapadajúceho sln'ka. úsmev tam na druhej 
strane nie je milostivý, ale priate1'$ký ... 

Bernadetta pomaly roztvára ramená a pomaly ich spúšťa. 
Potom, hoc ani neodvráti oči, vo vreoku nahmatá! pátričky. Pani 
sotva badateľne pokrúti hlavou. Ako by hovorila. Ru,ženec sa 
budete• ešte sto ráz modliť. Dnes by aj modlitba bola márnením. 
Nadišiel čas len sa pozerať a pozerať. Bernadetta chcei « svojím 
srdcom» niečo vyslabikovať. No Pani rozvážne kladie prst na 
ústa. To -znamená: Mlčte ! Co by ste mi mohli povedať, čo by som 

Jasky:ľía, pri Troch Studničká~h (Tre Fontane) 
v Ríme, v ktorej, sa údajne 12. a,príla' 1947 zjavila P. Maria me
stskému električkárovi B. Cornacchiolovi. Hoci' Sv. Stolica nevy
hlásila ešte toto zjavenie za hodnoverné ani nedovolila kult pri 
iaskyni, jednako nábožný ľud neprestáva putovať na ono :m.ie
~to. Poč~~é « ax voto », ~torév už vyplňuj~ jaskyňu, dokazujú, 
ze P. Mana na tomto mieste stedro rozdava milosti svojim 

ctiteľom. 

nú na šibeniciach, ľud vychádza 
doma na fobrácku palicu, .inte
ligenciu preháňajú ako praši
vých psov a tí, čo by mali svor
ne organizovať svoje a bojovať 
v slobodnom svete za nový ži
vot tohto do prachu zdrveného 
ľudu - sa budú hašteriť n.a 
hlúpych maličkostiach? Majet
ky sú nič, obete sú nič, mená sú 
nič - iba pozitívna neúmorná 
práca nás zachráni». - Odkaz 
Adreja žarnova bol uverejnený 
v « Slovákt1i v Amerike » s tými
to sprievodnými slovami Dr. H. 
Barteka; Ako pred štvrťstoro" · 
čím Andrej Zarnov propri 
Martinovi Rázwc;ovi burcoval 
svojími zápalistými veršami do 
boja m slovenské práva, tak aj 
dnes hneď po svojom vyslobode
ní nabáda nás všetko obetovať 
všet:ko r.obiť, aby vykorisťovaný 
a ubiedený ľud v starom kraji 
znovu bol slobodný. 

Americlú Slováci v Ríme. V 
prvých júnových dňoch zavítala 
do Večného Mesta výprava a
merických Slovákov, ktorú zor
ganizoval p. Michal Sinčiak z 
Monessen, Pa, a ktorá sa bola 
predtým zúčastnila na XX.XV. 
svetovom eucharistickom kon
grese v Barcelone. Počas svojho 
krátkeho pobytu v Ríme účast
níci vypravy, počtom a.si 20, bo
li ptj,toruní spolu. \8 :rímskymi 
Slovákmi na posviacke oltára, 
ktorý z ich iniciatívy a štedrosti 
bol zriadený nad hrobom sv. Cy
rila v staroslávnej Svätokle
mentskej bazilike a vzdali tiež 
hold synovskej úcty a odda
nosti sv. Otcovi ,pápežovi Pio
vi XTI., ktorý ich prijal spo
lu s pútnikmi iný.ch narodno
s.tí vo :zvláštnej audiencii v 
jednej zo siení Vatikánskeho A
poštolského paláca. Súčasne s 
touto výpravou amerických Slo
vákov, medz:i. ktorými boli aj 
naši dvaja čitatelia p. .Jozef 
Gondár z New Yorku a pí Helen 
Terek z New Brighton, Pa, bol v 
Ríme tiež Rev. Andrej Valčičák, 
duchovný osady sv. Ruženca v 
Chicagu, J)ll., ktprý :prišiel so 
skupinou amerických kňazov, a 
pí J. Spoden, tiež z Chicaga, Ill., 
ktorá prišla do Večného Mesta 
samostatne. 

Zo života Slovákov vo Fran
súzsku. Slováci vo Francúzsku, 
starí i noví emigranti, rozhýba-
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Rev. Andrej Valčičák 
farár osady sv. Ruženca v Chi
cagu, ru. (U.S.A.), vykonal z 
príležitosti svojho strieborného 
kňazského jubilea púť do Svä
tej Zeme a cestou sa zastavil 
tiež vo Fatime, v Barcelone, v 
Lurde, v Ríme a v iných výz
načných pútnických miestach 
Europy. V Ríme navštívil okrem 
iných Dr. Ignáca Zelenku, kto
rý ho potom povodil po Večnom 
meste a zaviezol ho tiež k' Trom 
Studničkám (Tre Fontane), kde 
sa údajne pred niekoľkými rok
mi zjavila P. Mária, a do pá
pežského rretného sk11a v Oa
stelgandolfe, kde mal jeclinečnú 
príležitosť obzrieť si aj byt sv. 
Otca. Počas svojho pobytu vo 
Večnom Meste bol prijatý sv. 
Otcom pápežom Piom XII. na 
osobitnej audiencii vo Vatikán
skom Apoštolskom paláci. 

Ii sa tohto roku kl čulejšiemu ži
votu. Starí emigranti založili si 
« Ligu gen. Dr. Rastislava šte
fánika », ktorej jedným z hlav
ných cieľov je postaviť sochu 
gen. štefánika na námestí v Pa
riži, ktoré nesie jeho meno. Táto 
organizácia, výlučne kultúrna a 
kompetentými francúzskymi ú
radrpi už schválená, prijíma do 
svojho lona aj novoprišlých u
tečencov. - Noví emigranti, 
sdružení v Reprezentácii Sloven
ského Oslobodzovacieho výboru 
vo Francúzsku, založili si zasa 
časopis « Nástup », ktorý vydá
vajú predbežne v litografickej 
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j!l, nevedela? Ani ja vám už nemám čo zvestovať. Ale Bernadetta 
nemôže skrotiť strašnú otázku, ktorá sa jej jednako tisne zo 
srdca: 

- ô 1\fadame, je to posledný raz, je to naozaj posledný raz? 
Pani, ktorá túto otázku presne rozumie, ani mlčky neodrpo

vejším a priateľskejším. V skutočnosti tento úsmev znamená: 
Naposledy je slovo, čo my nepoznáme. Pravda. d."'.les sa rozlúčí
me na dlhší ,čas, ale ja zos:tanem vo svete a vy zostanete vo 
svete ... ! 

Potom Pani urobí tretí posunok. Sv'ojími bledými prstami 
veľmi pomaly prejde pozdlž svojej postavy od hrude až po pás. 
Akoby povedala: Ešte som tu. Tu Bernadetta zrubudne na svoju 
úzkostlivú otázku a upadne do podozrenia, do akého ešte nik
dy neupadla. Neuvedomele pozerá s nepochopiteľným vypätím 
nervov ta-k, ako by chcela všetky zásobárne svojej duše naplniť 
pohľadom, čo sa jej teraz naskytá, ako by Paniným ešte vidi
teľným obrazom musela zaplniť každý kútik seba samej pre zlé 
časy, od tej chvile až do chvílky smrti. Lebo Bernadetta vie: 
Je to rozlúčka. Veď i Pani dáva dnes dše.tko. Ponúka sal jej, pri
ná.fa jej do daru v neprestajných vlnách ipribližovania až na hra
nice možnosti. 

Už dávno nastal súmrak. Krok za krokom blíži sa noc. 
Hviezdnaté júlové nebo pomaly sa odcláňa. Stále silnejšie svet
lo sviečok za Bernadetiným chrbtom mení svet na tmavý. Pani 
doteraz nedošla. Z dobre uváženej, nežnosti srdca zvolila si priam 
túto chvíľu, keď odchod svetla pohlcuje jej· vlastný odchod. 
Nechce Bernadettu opustiť ako inokedy. Ale nechce prehibiť 
ani devuškino vytrženie, ani odísť od nej ukradomky. Chce sa 
odtiaľ vzniesť vzdušne a bez ťarchy a zanechať po sebe čo naj
vedá. Len jej úsmev sa stáva ľahším, radostnejším, povzbudi
menej, bolesti. Keď Bernadetta už sotv~ roq;oznáva niečo a Pa
nina postava je už len neistou žiarou, Pani začne kráčať. Ide 
veľmi a neodvráti sa od dievčaťa. Zdá sa, že dvíha ruku a že 
svojej vyvolenej kýva tak, ako si obyčajne kývajú ľudia, ktorí sa 
lúčia. Aj Bernadeta zdvihne raz ruku, no nemá sily zakývať. 
Hla;dí do noci. Je to ten jas na brehu rieky ešte Pani? Je to 
ona, alebo už nie? Hviezd pribúda. Zdá sa, že sa zažíhajú od ra
dosti nad pri-chodom svojej Kráľovnej. Má Bemadetta pozerať 
na hviezdy? Silno, pozerá do tmy, tak, ako predtým, ta, kdE> sa 
pomaly rozplýva posledný belavý jas. 

Bernadetta ešte niekoľko minút ostane na kolenách, potom 
potáčavo vstane a pristúpi k hustému zástupu sviec. Aká ďaleká 
cesta je to! Ide, ide, ľudia jej, prichádzajú v ústrety a jedna
ko sa s ~i nestretáva. Konečne stojí pred ľuďmi a vidí ich 
ohňom ožiarené tváre: tvár matky, ktorá jej prehodí kaipulet, 
lebo sa schlaclilo, prísna tvár tety Bernardy, ktorá hneď začne 
s otázkami a bodrú tvár Antona, ktorý jej spytavo hľadí do 
očú. Všetky tieto tváre poznáva. Rozoznáva i dobre známe hla
sy, čo sa jej o preteky, vyipytujú, dychtiac po zpráva.ch o Panej. 
Bernadetta napodobňuje Panin posunok a pomaly si položí uka
zováčik na ústa. Potom celkom neča;kene klesne na zem. Padá do 
mdlôb, ale nie ako človek, ktorý necháva sám seba spadnúť, lež 
ako ten, ktorého nechali .s,p•a•dnúť. 

Franz Werfel 

ť) Franz Werfel napísal n ádherný r omán o sv. n emadette ktoľej 
sa zjavovala v Lurde presvätá Panna Mária. Román vvšiel v n'emčine 
a bol preložený do viacerých rečí. Máro,e ho aj v slovenčine. Keďže 
\Vcľfel je hymnikom jedinečnej sily cituj eme z neho jednu pasáž na 
počesC Nepoškvrnen ého Počatia: Je to z tretej časti knihy, z kap ituly: 
« Posledná rozlúčka.». - Red. 
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LUJAN 
Povestné pútnlcke mesto v Argentíne. 

Niet takej, zeme, ktorá by ne
maA-a svojfoh obľúbených púthic
kých miest. Takých, ktoré by sv. 
Pan.na nebola poctila svojou prí
tomnosťou, zjavením sa alebo as
poň odkazom. Slováci dobre poz
riaS « ~ariacel ». Francúzi Lurd, 
Španieli Fatimu; Itali « Porciun
kulu » a Loreto. V južnej Amerike 
najpovestnejšim pútnickým mes
tom je Lujan. Casto som ho vyh
ľadával v radostných i smutných 
chvíľach, raz ako pútnik, raz ako 
ztvárniteľ zvláštností, ktoré má 
Argentína. O Lujane jestvuje 
poučná literatúra, ľudová i histo
rická, náboženská i mystická. 

Čo hovorí história a kro-
niky o pôvode úcty, ktorú dnes ste

lesňuje Lujan? Písal sa rok 1630. Nejaký Brazilčan (neudáva 
sa jeho meno) posiela priateľovi do Sumampe (Santiago del 
Estero) sošky Matky Božej. Sprievodca karavány vylodil v 
prístave Buenos Aires, ktorý sa vtedy nazýval « Puerto de San
ta Maria », mienac sa dostať do Tucum.anu. Na cestu pri,bral si 
jedné~o zo svojich otrokov, malého černocha Manuela. Akože 
vyzeraly vtedy karavány? Ten, kto nazrel v Lujane do múzea 
(Muzeo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires), 
zriadeného od r. 1923 má jasnú predstavu. Ozrutné vozisko, kry
té a prikované na dvoch masívnych kolesách, ktoré ťahaly dva, 
tri páry volov. Táto nepomenovaná karavána, ktorá mala prejsť 
d<; -~a.miai<;>k h~stórie ~onymne, súc zachovaná v ľudovej tra
d w~1, po mekolko~en~eJ ceste zastala na brehoch rieky Lujan, 
nedale:ko domu neJakeho Don Rosendo de Oramas. V tom čase 
cesta z Bs. As. po zástavku nazývanú « Arbol Solo » neskôr 
« De la Virgen » bola výlučne pampa, dnes čiastočne zaľudnená. 

Pri odsune karavány do ďalších zástavok, jeden z vozov ne
dajbože pohnúť sa s miesta. Márne sa robily pokusy odbre~eniť 
náklad. Tovar sá, vyložil takmer\ celý, až na dve malé debničky. 
Ani tak to nešlo. Tieto dve debny upozornia na seba. Rnzbalia 
ich: v jednej z :nich nájdu sošku Preblahoslavenej Panny. « Záz
ra:k » ! Týmto jedným slovom si vysvetlia eelú udalosť. Matka 
Božia si želá ostať na tomto mieste, myslia si. Pomodlia sa. 
pouvažmjú a sošku dávaju do opatery Don Rosenda. (Potom sá 
postaví skromná kaplnka, T. 1630-1670) . P.rvý účinok (z objavu) 
na sprievodcov skupiny tejto karavány bol ten, že malý černoch, 
otrok Manu.el dostal od svojho pána slobodu, pobožne žil a zom
rel v « chýre svätosti», majúc dokonca vízie, ako p,íšu o ňom 
kronikári. Stal sa z neho kostolník božskej Panny. Soška sv . 

. Panny pomáha ľuďom, čim rastie kruh jej. odd8.llých ctitelov. 
Tak šlachetná dáma, Ana de Matos, podujíma sa na výstavbu lep
šej kaplnky, ·ktorú však nedostaví. Ako inú záizračnu udalosť 
pripominaju spisy o Lujane uzdravenie ťažko chorého kňaza 
Don Pedra de Montalbo. Olej z lampičky, ktorá horela pred soš
kou, mu vrátil zdravie smrteľne ohrožené. On s povole.ním 
svojho biskupa sa rozhodnúl stať sa prvým kaplánom Matky 
Božej. R. 1685 dostaval kaplnku, ktorú začala stavať pani Ma
tos. Montalbo si vedel na.:kloniť aj priazeň úradov, Jose de Ga
roa, gubernádora, ktorý' mu šiel výhodne po ruke. 

Kult Matky •Božej prekliesnil si cestu do bohatej vrstvy. 
Vyliečený Juan de Lerica neváha postaviť kaplnu, ktorá bola 
posvätená 8. decembra 1763. Dojímavá je udalosť pátra Salvai-

podobe. Rediguje ho redakčný 
kruh. Za redaKclU zodpovedá A. 
Ba-nás, administráciu vedie P. 
Maulík. Predplatné nie je udané. 
Adresa časopisu: «Nástup » c/o 
P. Maulík, 4 Impasse Maubert, 
Paris (Fra.nce). 

Cyrilo-metodská slávnosť vo 
Philade1phň. Starostlivosťou Vý
chodnej oblasti. Sdruženia slo
venských katolikov, ktorej agil
ným. predsedom je p. Martin Ko
púnek z Lansf ord, Pa, konala sa 
v nedeľu 6. júla t. r . vo Phi
ladelphii, Pa, cyrilo-metodská 
·slávnosť, na ktorej sa zúčastni
li krajania nielen z okolia, ale aj 
z tých naj,vzdialenej~ích kútov 
.Arrneriky a Kanady. Po slávno
stnej sv. omši, -ktorá bola odsl.ú
žená v miestnej katedrále sv. 
Petra a Pavla, nasledoval ban
ket na ktorom o význame, sláv
nosti prehovoril Msgr. Miloš K 
Mlynarovič, hl. predseda Sdru
ženia slovenských katolilkov v 
Amerike. Popoľudni . všetci ú
častníci slávnosti vykonali púť 
k hrobu bla.h. bisikupa Jána 
Nep. Neumanna v kostole s.v. 
Petraľ kde modlitby predriekal 
vdp. Pavol M. Pekárilc z Em
maus, Pa. Požehnaním s Pre
velebnou Sviatosťou. Oltárnou, 
ktoré tiež udelil vdp. Pavol M. 
Pekárik, cyrilo-metodská sláv
nosť vo Philadelphii sa skončila. 

Mamnska ba~ilika v Lujane 
je cieľom pútnikov z celej 

Južnej Ameriky. 
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Slovenská matka s dieťaťom 
v krásnom ľudovom kroji z Op
čovej. Prv kým komunisti nepo
zatvárali naších kňa.zov a nezne
svätili nedele a sviatky sloven
.ské matky takto vystrojené a 
šťastím usmiate chodievaly do 

kostola na služby božie. 

Argentínsky časopis o Sloven
sku. AI'lgentínsky katolícky ča
sopis « El Pueblo » uverejnil 
dňa 26. a 28. júna t. r. článok 
pod názvom « El drama de Eslo
va,quia » z pera ná.šhot spolupra
covníka Dr. E. Zatku. Je to člá
nok, ktorý v zhustenej skratke 
podáva obraz 'Poli tických, kul
túrnych, ale najmä náibož.en
ských ipomerov na Slovensku od 
roku 1945 až po naše dni. Keď 
sa tešíme z tohto článku, záro
veň pociťujeme aj smútok v se
be, lebo je to prvý raz, čo v ar
gentínskej tla,či obšírnejšie sa o
bjavuje zpráva o Slovensku, ho
ci naša novšia emigrácia v A:r
gentínel žije už 5 rokov. 

Slováci v šírom svete I 

«RÍM» 
to je V A$ časopis ! 

C3 

Podporujte ho, 
rozširujte ho, 

prispievajte 
do neho! 
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vea, misionára, ktorého prepadli Indiáni a chceli umučiť. Na 
prosbu Matky Božeji bol. zázračne zachránený. 

Arcibiskup Msgr. F. Aneizos r. 1872 sveruje tento svätostá
nok do opatery kňazov kongregácie, založenej sv. Vicentom z 
Pauly. Vynikajúci ,páter, J. M. Salvaire sníva o bazilike. (Keď 
dňa 6. mája 1887 bola korunovaná soška sv. Panny, styridsať 
tisíc ľudí asistovalo pri slávnosti). « Podobne ako po briež
dení prichádza slnce .. tak chudobná chata z 1630 sa zmenila 
n8Jpokon v skvost architektonický, v štýle XIII. storočia, tvoriac 
velebné a umelecké dielo, čo znak povďačnej lásky Královnej 
Platy, Najsv. Panne z Lujanu ». 

úchvatný a podmanivý j·e pohľad na baziliku v Lujane. Dve 
veže tiahnu do výšky, vyzdobené sochami apoštolov a druhom 
fantastických, groteskných zvierat (démoni). V strede medzi 
vežami je ruži,ca, tesne sa nachadzajúca nad jedný,m z troch 
vstupných vchodov. Tvoria ich prejemné kolonky. Samotné brá
ny sú z bronzu a majú symbolické reliéfy. Centrálna, oblúkovitá 
brána je vyzdobená sochou sv. Panny, ktorá je medzi anjelmi. 
Aký výrazný je nadpis: « Ave Maria, felix coeli porta » ! Tri 
priestranné lode, bočné kaplnky, majestátný oltár, bohatstvo 
pamiatok a darov uvcliču.jú a oslňujú pozorovaťeľa. Kaplnka 
sv. Pai.my je delikátna a poetická, vyšperkovaná zástavami rôz
ných národov. Od mája r. 1950. vanie tu aj slovenská zástava. 
Zázračná soška Matky Božej je tak spätá s hlavným oltárom 
chrámu, že ju možno striedavo vidieť, či od brány vchodu, al,ebo 
z kaplnky. ktorá tvorí predmet túh pútnikov. Neďaleko, baziliky 
sa nachádza priestra'Illlá budova pre pútnikov, kde si možno od
počinúť, zajesť, iba aj navariť (napiecť « a.sad.a»). V strede 
tejto budovy tiahne ·sa záhrada, a v nej je jaskyňa sv. Panny. 

Im.jan je mesto pútnické i turistické. Nielen bazilika mu do
dáva príťaže, ale aj rieka a. lesík, dokonale využité v letných 
mesiacoch. Lujan ma aj skvostné múzeá, ktoré dávaju poznať 
históriu a civilizačné začiatky Argentiny. Lujan je vyhľadáva
ny nielen ľudom, ale aj inteligenciou a predákmi národa. R. 
1810 generál Belgrano dáva slúžiť sv. omšu za svoje vojská, 
ktoré odporúča do ochrany Matky Božej. Z ukoristenných zástav 
nepriateľa (20. feb. 1813) dve určuje sv. Panne na znak svo
jej synovskej povďačnosti. Národný hrdina argentínsky, gene
rál San Martin modlí sa v máji r. 1818 pred oltárom sv. Panny, 
ďakujúc jej za víťazstva z Chacabuca i Maipu, práve ta:k, ako 
vr. 1823, keď sa bol vracal z Peru zavítal do Lujanu Vl sprievo
de gen. štábu. 

Co znamená Lujan pre A:rgentínu ľahko spoznať v nedeľu, 
keďr sa bazilika hemží pútnikmi. Títo prichádzajru sem buď jed
notlivo, alebo v skupínách so svojimi zástavami. Mocne pôsobí 
onen moment. keď veriaci zo zapálenou sviecou prejdú na kole
nách so 60 metrov, od: hlavného vchodu až ku oltáru Matky Bo
žej. Zázraky, ktoré sa v Lujane stáva.ju sú. ponajviac vnútorné
ho, duševného rá:zu. Stávajú sa, pravda, aj zázraky fyzické. 
Lujan nie je Lurd, ale aj. Lujan mocne priťahuje veriacich, u
pevňuje ich vo viere, dvíha k Bohu a ošťastňuje. Samotné mesto 
Lujan za svoj vwik a jestvovania ďakuje sv. Panne! V Lujane 
je silný obchod s náboženskými predmetmi. Medzi Lujanom a 
Buenos Airesom bola vybudovaná autobusová doprava, ktorá 
umožňuje rychlú návštevu v čase najvhodnejšom zbožnému pút
nikovi, alebo zvedavému turistovi. Lujan je živé pociťované pút
nicke mesto,, vyhľadavané a milované, drobným ľudom. Pozoro
vateľ je milo prekvapený faktom viery, ktorý sa tu javí priamo 
živel'ne a ostro kontrastuje s neverou, alebo len s lacným for
malizmom, tak roz.gírenými. Zlaté teľa aj tu v A:rgentíne sa stalo 
najvyšším božstvom. Lujan je svätým územím, na ktorom pôso
bí mílosť a láska božia. Moc grandióznej Zeny, ktorá je « po
mocnicou kresťaJ1ov, ,královnou anjelov a utočištom hriešni
kov». 

Dr. Ernest Zatko 



HLAS s v. OTCA 
Boh je prameňom pokoja 

pre jednotlívcov, pre rodinu a pracovné prostredia 
Z prejavu pápeža Pia XII. 

úradníkom talianského ministerstva národnej obrany 

Ešte pred sviatkom 
Nanebovstúpenia Pá
na prijal sv. Otec 
2.000 úradníkov ·a za

méstnanéóV talianského ministerstva národ
nej obrany, iktorí ho prišli pozdraviť po svo
jom veľkonočnom sv, Prjjímaní. Vidiac pred se
bou vojakov a dôštojI1Ík<W, i§V. Otec sa rozhovo
ril znova o otázlte pôkoJa. Najprv pripomenul 
svoju :neťmavnú starosť o zachovanie svetového 
mieru: << Nasledujúc náťho Vzkrieseného Spasi.
teľa, vravel pfupťž, nevynechali sme ani jednu 
príležitosť, a.by sme bránili pokoj. Toľkokrát 
sme pripamätali vladárom a národom nebezpe
čenstvo vojny, toľkokrát sme vytýčili zfu,.ády, 
ktoré by mohly zabrániť vojnovým konfliktom 
a zmierniť ich následky. Co sme mali ešte učiniť 
a, ne-urobili sme, pýtal sa sv. Otec slovami' Izaiá
ŠO. prótóka; Aj minulý mesiac pred delegátkami 
~enský0h katolíckych organizácií sme pozdvihli 
svo~ h1as z~ ,za:b_ezpeč~nie ,p,okoja ~ sv~rili S!).'le 
ženam, matkam 1 manzelkam,. ktore tol1ko vytr
pely za poslednej vojny, aby sa staly hlásateľ
kami I}okoJa v :dnešnom rozvíre:µom svete. Te
rajší svet nechce vojny, ale je zmieta-ný toľkými 
rozpormi, podozrievaniam.i a ,protichodnými 
záujmami politickými i hospodárskymi:, že jeho 
na<pätie by mohlo urobiť vojnu nevyhnutnou». 

V nasledujúcej časti svojho prívetu prešiel sv. 
Otec na otázku pokoja jednotlivcov, rodín a 
pracovných prostredí. Lebo tento, p,p'koj a po
riadok je predpokladom i svetového mieru. A z 
druhej strany, čo 'by nám osožil vonkajš! mier, 
keby v našom srdci zúrila búrka .. Co by nam _PO· 
mohlo žiť v spokojnom meste alebo na dedine1 
keby nwša rodina hola javiskom neprestajných 
zvád a rozporov medzi manželom a manželkou, 
medzi rodičmi a deťmi. medzi bratmi a sestrami. 
Mier je pokoj, ktorý pochádza a vyviera z po
riadku. Kde sa porušuje poria,ddk a spravodli
v:osť tam sa vlastne vraždí i mier. Poriadok 
svet~ však žiada, aby Boh mal všade svoje pa
tričné miesto. nielen v -kostola.ch, ale i v srdciach, 
v rodinách, na pracovisku, na uliciach i náme
stiach, v politických stranách i v odborových 
oro-anizáciách, v obciach i v parlamentoch. Boh 
vš~tko stvoril, preto mu všetko prináleží. ~eď 
však niektorý človek alebo skupina ľudí nesprav
ne užíva svoju slobodnú vôľu a vytvára Boha z 
určitého úseku súkromného alebo verejného ži
vota, tým porušuje poriaddk a vlastne zabíja 
pokoj1. • 

Potom rozprával sv. Otec o dušiach, najmä 
mladých, ktoré pochopily, že patria výlučne Bo
hu, a podl'a toho ajl .žijú: « Ná:šmu zraku neuni-

kajú opravdivé šíky duší, najmä mladých, ktoré 
sú si vedomé, že ich stvoril Boh, a že patria vý
lučne len jemu. Sú to duše žiariace radosťou a 
svätou hrdosťou, že sa daly podmaniť Bohu a 
Jeho svrc:hovanosti. Staly sa jeho živým sväto
stánkom, jeho živými nástrojmi, ktorými si mô
že poslúžiť vo svojej činnosti medzi ľuďmi. Azda 
nikdy nemala Cirkev v radoch svetských kato
líkov toľko duší, ktoré sa každodenne živia Jezi
šovým Telom a postupne sa pretvárajú v Neho. 
Nie je nám tiež neznáme, s akou húževnatosťou 
pracujú tieto duše, ahy priskorily txiumf '.Kri
stov vo svete, aby 'f)resadily boží primát všade, 
aby premenily ľudský svet na božský vo všet
kých jeho siožkách. 

Je vša:k tiež pravda, a to nás naplňa 
veľkou bolesťon:, že. iné šíky ľudí pracujú a zá
pasia o to, aby vyhnali Krista z duší, z rodín, zo 
škôl, z pracovísk, z parlamentov. Vyháňajú Bo
ha z jeho, miesta, a ta.k azda nevedomky ro~vra
cajú poriadok a vraždia mier! Vieme, že i nevin
né deti sa stávajú obeťami tejto nekrvavej ale 
hroznej vraždy. Vytrhujú Boha z ich nevinných 
srd~ a premeňujú ich na malých diablov, zúria
cich proti Bohu a proti Jeho Cirkvi. Ci môže o 
sebe povedať, že chce mier, kto sa dopú6ťa toh
to zločinu? Poznáme rodiny, v ktorých vládne 
len nenávisť. Môž.e sa nazývať obrancom mieru 
ten, kto v nich usmrtil lás·ku, kto vyrval Boha 
z ich srde? 

V záverečnej časti S\!"Ojho prejavu povzbudil 
pápež prítomný.ch úradníkov ministerstva obra
ny, aby pestovali tento trojaký pokoj.: pokoj vo 
vlastných srdciach, v rodinách i na pracoviskách. 

"Pápež, Cirkev a Rím,, 
Toto je názov novej slovenskej lmižl,y, 

ktorá vy;šl8t ako IV. svä:zolk edície « Rím ». 
Knižka je dielom apologetickým, v ktorom 
čitateľ nájde pádne odpovede na všetky ná
mietky moderného pohana proti sv. Otco
vi, katolíckej Cirkvi a večnému mestu Rí
mu. Slovenský katolík, ktorý chce vedieť 
úspešne brániť svoje náboženstvo, si musí 

· objednať a prečítať túto knižku. Knižka 
má 132 strfun a 30 krásnych obrázkov zo 
života rímskych pápežov, katolíckej Cirkvi, 
Večného Mesta a JSlovenských kat olíkov 
doma i v cudzine. Cena: neviaz. $ 1.00, 
viaz. $ 2.00. 

Dostať n a adrese: 
« RIM », Ca,..<;;ella P. 9100, Roma, ltalia. 
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CIRKEV 
Meno Cirkev ( ecclesia) bolo slovom mŕtvym, 

ktoré patrilo aténskej demokracii a ktoré oži
vil nový národ: národ, ktorý vzájomným pome
rom k Bohu a k bližnému sa cítil jednotným a
ko mystické telo oživené božskon krvou. 

Toto založenie nadprirodzeného a prirodze
ného organizmu bolo takým dielom, že apošto
lov naplňovalo úctou a vďačnosťou. Pavol -
naj~tarší kresťanský spisovateľ žijúci v gene
rácii, v ktorej žili Ježišovi poslucháči - stotož
ňoval už Cirkev s Kristom; a spisovatelia po 
ňom ju uznávali a milovali ako matku a pannu 
umierajúc za ňu, lebo v nej žil Kristus. 

Bolo toľko spoločností v ·antickom svete: po
litických, hospodárskych, kultúrnych viac me
nej od, seba oddelených. A tu naraz mnohotvár
na masa vyúsťujúc za hranicami ich skupín sna
žila sa dosiahnuť vyššej jednoty v oblasti du
cha, ale Ducha Sväitého, ktorý prijímal všetkých 
ako deti vrátivšie sa zo slzavého putovania. Na 
toto spojivo už od samého začiatku začalo sa 
strieľať všetkými možnými zbraňami; v deji
nách niet ani jednej spoločnosti, ktorá usilujúc 
o mier, bola by nútená k tragickej'šiemu a ne
pretržitejšiemu radu zápasov. 

Môžeme byť agnostikmi voči kresťanstvu : ale 
nie je ľahko udržať si neutralitu voči Cirkvi 
- viditeľnej to -spoločnosti kresťanov pod prin
cipátom Krista zastupovaného pápežom a usta
novenej nato, aby chránila poklad viery proti 
všetkým výpadom gnózy a hmoty. Odtiaľ tie 
melodramatické rozdiely medzi Cirkvou a kre
sťanstvom: pretože, ak možno toto przniť, v 
onej sa neobjavuje trhlín. Buď sme v jeJl spolo
čenstve, ako sa patrí. alebo sme vyhostení von: 
a tam vonku - brešú na jej bašty ako ipsi na · 
mesiac. 

Aby sme Cirkev pochopili, je potrebné skúmať 
ju v úplnosti naúk, zriadení. miest a dôb; a. nie 
v úsekoch. Je potrebné vidieť jej hlavu, kto
rou ie Kristus: a nie iba jednotlivvch ľudí. ktorí 
sú jej. údmi. Kto iu kritizuje podľa ČRstí, koná 
prácu pavúčiu. Vidí skazeného pápeža a činí 
škrt: vidí ústav, ktorý čachruie. a robí druhý 
škrt: vidí zodpovednú osobnosť hovieť si v ne
činnosti a zasa škrtá. Svoiimi čiarami upriadol 
sieť : mvsli. že v nei je Cirkev a zatiaľ je v nej 
sám. zdá sa mu. že toto nr~<livo škrtov s,plvva 
s veží chrámových a zatiaľ bolo utkané z kalu 
jeho nvcbv. 

Cirkev vidíme - ako Boha. ktorého ie obra
zom - tvm čisteišou. čím jasnejší je náš vnú
torný zralc: ak sú tiene. sú roznrestrené na našu 
sietnicu. Kebv boli všetci kťesťania dokonalí. ne~ 
bola by iej tvár zahmlená, nebolo by chýb Vl or
gani?,ácii v hierarchii. Netreba ani hovoriť. že 
kritika Cirkvi je nočínaním rozkladným. pre
vádzaným na spoločnosti, ktorej sme zodpoved
nými členmi a ktorej nedostatkov sme spoluvjn
níkmi. Ak si myslí niekto, že Cirkev si počína 
zle, má prostý spôsob, ako by ju napravil: tým, 
že sa stane svätcom, lebo naša svätosť sa roz
prúdi po celom jej tele ako krv po žilách. V 
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dôsledku toho jediná možná reforma je tá, kto
rá vychádza z nás a prevádza sa v nás; refor
ma iných je domýšľavosťou donatistovj a katha
rov a teda rozkolníkov, násilníkov a pókrytcov. 

Príliš často sa zabúda pri kritike pápežov a 
prelátov na to, uvažovať o nich v rámci prostre
dia, z ktorého vyšli; jedni i druhí boli takí, 
akých si kresťania ich doby zasluhovali. 

filá,štor svätcov nezvfolí za opáta 111ič-0mca. 
Slabý pápež je vrcholným výrruzom mátožných 
kresťanov: vytvorte hodnotných mníchov a bu
dete mať Gregora vn. 

V dobe Lutherovej bolo kňazstvo ska:zené a 
on ho chcel reformovať. Bolo by sa mu to poda
rilo, keby ako svätý František a svätý Ignác 
z Loyoly bol zo seba urobil vzor reformovaného 
kresťana; ale nedokázal toho a: zamenil reformu 
za. vzbúru. 

Sv. František, keď chcel obrátiť spoločnosť, 
ktorá hr,ozila, že prišpendlí večnosť na cáry 
florentskej vlny alebo orientálneho brokátu, 
zbavil sa všetkého a s mošnou a povrazom dal 
sa na cestu hľadať iných nadšencov, ktorí to 
mysleli ako on: no neosoboval si robiť nikomu 
učiteľa, td jest neurážal pokoru, ktorá je továr
nou značkou pravej svätosti; a previedol preto 
reformu, ktorej ovocie trvá. Falošní reformáto
ri sa poznajú neomylne po tomto; že hovoria 
tým viac zlého o iných, čím viacej dobrého o 
sebe. 

Sv. Ignác z Loyoly povedal stovky rečí; napí
sal a nadiktoval tisíce listov, ale nikdy sa neopo
vážil kritizovať iných, hoci niektorí kňazi a lai
ci boli hodní kritiky. Staral sa vždy o rozšíre
nie svätosti a tak bojoval proti bludárskemu 
povstaniu. 
Kéď kresťan pochopil tieto, pravdy, nemôže 

myslieť na Cirkev bez pohnutia, bez toho, žeby 
cítil nehu jej materstva. Súc pannou a matkou 
ako Matka Božia spojuje v sebe tol1ko čistoty a 
ľúbeznosti, koľko môže CJlbsiahnuť ľudská myseľ 
vo svojej každodennej reakcii na nestydatosť 
a zvrátenosť, ktorými je obliehaná: dokonalý 
výtvor, aký mohly stvoriť čisté ruky Kristove 
a vyhradiť jej všadeprítomné pôsobenie Ducha 
Svätého. 
Ľudia sa pokúšali zhanobiť ju zvnútra i zvon

ku: ale hoci hostila vo svojich domoch aj na
ničhodníkov a smilnice, predsa sa ich ničom
nosťou nepoškvrnila a jej uzdravujúci dych ne
pretržite ľudí očisťoval. Boly doby, tkeď v 
duchovnej oblasti bola noc; vládly len nízke 
vášne a zlodejstvá; ľudia vo svojich chatrčiach 
sa buď ustrašene chveli, ,alebo osnovali lúpežné 
výpravy. A ona jediná nestrácajúc odvahu svie
tila svojím belostným svetlom, volala zpäť; čo 
zdravého pretrvalo, utieklo sa do jej čistého 
lona, aby sa ďalej šírilo s novou silou v temno
tách. 

Len nadutosť montanistov a puritánov mohla 
si vymyslieť, že sa poškvrnila prijímajúc do 
svojho lôna prekliatych, zavrhnutých, slabých, 
zkrá,tka všetkých vyobcovaných tých tried, kto
ré skladajú prevážnu väčšinu ľudskej spoločno
sti: ako keby sa zneuctila matka prijímajúc zo
havené dieťa, ktoré sa vracia z ťažkého utrpe-



nia; ako keby čistota Ježišova utrp€la úhonu 
stykom s mýtnikmi, cudzoložnicami, obchod
níkmi a zlodejmi. Prečo by sme mali zabudnúť 
na jeho strašne ironickú výzvu: - Kto je bez 
viny., neoh prvý hodí po nej kameňom? 

Najlogickejší postoj k Cirkvi majú tie tisíce 
chlapcov a dievčat, ktoré zanechávajú svody ne
stydatostí a dávajú sa do jej služieb : služieb 
to nehlučných s drsnou disciplínou, ktorá ťa 
vyšle do nehostinných hôr, do š,pinavýoh dedín 
medzi neotesaných ľudí, hoci máš dušu umel
ca; alebo do kláštorov, postrádajúcich ničotné
ho rozptýlenia, do nemocníc, nálezincov, kde ču
ješ náreky a stonania, do barbars:kých zemí, do 
nezdravých štvrtí...: pretože tvojou čistotou, 
tvojím duchovným pokladom, tvojou bolesťou 
chce uzdraviť okolný svet vysielajúc proti jeho 
dusivým výdychom jemný dych tvojej duše. 

Lúpeživé ruky na ňu vztiahli králi korist.11íci 
ij úkladní ministri, šľachtici i demagogovia; zne
svätili ju dokonca aj tí, ktorým jej česť bola 
priamo sverená; pod jej éternými nohama vy
hlbili vlčie jamy zapreda.ví a utrhační teologo
via; aí ona rozvážna a nedotknuteľná ďalej roz-

Slóvenská katolícka mládež v Sydney 
s· hlavným duchovným austrálskych Slovákov 

vdp. F. S. Senčŕkom S. J. 

práva islovo K'ristovo, 'ďalej láme chl~eb ži
vota, ďalej· vyžiaruje lásku k bližnému od
straňujúc zášť, v ktorej má svet svoje základy. 

Pohanstvo, ktoré šara,patí v podzemí naších 
ústavov a v záhyboch nášho svedomia, obklo
pilo ju prúdami lučavky ;. ale- ona je zalo!Žená' na 
skale Petrovej - toho impulzívneho rybára, 
ktorý prvý spoznal v Ježišovi Krista a búrlivo 
mu to oznámil. 

Ešte bol na žive on, Ján a Pavol, keď j'e:f stro
jili úklady drobní falošní kristovia a zástupy 
nepravých proroko•v. Skrývala sa v katakom
bách a do arény posielala naj,lepšie svoje deti, 
keď biskupi rímski, a:n-tiochijskí: karthaginskí 
boli nútení brániť jej jednotu a náuku proti 
márnivcom a separatistom, ktorí sa domnievali, 
že ju nahradia cirkvičkarn.i pre svoje osobné u~ 
spokojenie. Preto ich Tertullián takto šľahal: 

Aj osy robia voštiny 
Aj MarcioniJ;ti robia. cirkvičky. 

A tiež on sa stal osou; a toľko podiví.nskych, 
výstredných alebo márnomyselných duchov sa 
stavalo proti nej, spojujúc sa s jej nepriateľ-

mi: osami. Niekoľko obrancov viery ešte pr~d 
Henrichom VIII. obrátilo sa k nej žihadlom, keď 
im nebola k službám. 

Ale nie sme už v dome, keď z neho vyjdeme. 
iBola ešte v okovich a starala .sa, aby vyme

dzila náuku proti podkurovačom docetizmu a 
gnostici:zmu, tomuto · druhu protestanstva pred
časného, ktorí si vzali za úlohu rozptýliť evan
jelium v hmle jestvujúcich náboženstiev europ
sko-ázijských; a už vtedy posielala posilu väz
ňom, chlieb hladujúcim, úľavu trýzneným, ro
biac -chudobného účastným na bohatstve patri
cijov, stavíac otroka na rovnakú mravnú úr9veň 
s pánom, s optimátmi, s prepustenca.mi, dávajúc 
všetkým sklamaným a vykorisťovaným novú 
dušu s nádejou na vrchole. 
Pozvoľna prenikala spoločn,osť svojou etikou; 

byvši ochromena, keď jej spálili posvätné kll}hY 
a rozohnali kňazov, víťazila zaväzujúc štát, aby 
uznal samosprávu duchovných vecí. 

Ale neupadla v letarg-iu. N aol?ak. Keď sa sta
la náboženstvom národným, všetky moci poli
tické, kastovné a finančné sa pokúšaly o jej po
drobenie, ako učinily s pohanstvom, ktoré bolo 
pred ňnu štátnym nábož~nstvom. A zača1 sa zá
pas niekedy nemý, niekedy otvorený, v kto
rom musela brániť (stále ešte s mučeníkmi a 
stále ešte so žalármi plnými ich detí) svoju 
nezávislosť a teda nezávislosť ducha; oslobu
dzuiúc ľudské svedomie od_ zamknuti:a v Pev
ných priehradkách oceľových - alebo zJatvch. 
Bol to zápas bez nrímeria, v ktorom protiv,nici 
používali meča, lichotenia, úcty, sofizmat. vedy 
a tiež teologie. Začali ho následníci Konštantí
novi, ktorí pustivši sa do teologizovania za po
moci slabý:ch alebo svätokupeckých biskupov a 
za pomoci byzantských žalárov, :\'končili ho tým, 
že sklonili hierarchiu východnú svojmu cézaro
pa,piznrn, ktorý je nábožen:s:ko-politickým kom
promisom, v ktor om sa náčelníci štátu stávajú 
náčelníkmi Cirkvi. 

Zatiaľ čo sa bránila utlačuiúcej ochrane na 
Východe. vzdorovala na Záparlf' Lon~ohardom, 
Svábon,. Kapet0m, Tudorom. Burbo:qom. Lotrin
gom, Hohenzollernom. Habsburgom. Romanov
com, Republikám. Stála sama a slabá proti ko
runovaným trýZiniteľom. chvasta.vým maršá
lom, despotom s chocholom a strapcom, mini
strom s kolbachom, krvavým cárom a deg-enero
vanÝm cisárovnám. ktorí iu bili .železnou ruka
vicou pre ,iej odpor « smilniť s kráľmi » ; sa
motná proti útokom liberalizmu, ktorý notla
čoval slobodu, keď šlo o ňu a iei príslušrii'kov: 
samotná nroti odpadlíkom. ktorí preds:tien.li 
krrzu s-verlomia abv vzali_ žold nepriateľom a že
nu nriateľom. a proti filozofon;- deieniscom a 
kritikom, ktorí nemôžuc napadnúť iný terč. o
bracali! sa k nej. ktorá nemala biričov. zná.silň.u
júc svojím poj,atím logiku, historiu i česť; sa
motná rproti kr:vavým prenasledovaniam bez
božnílani; ~amotná proti Jka:pilárnemu vnika
niu jedu modernizmu.. A všetci títo P'rotivníci ju 
napadali niekedy súčasne, alebo sa striedali tak, 
abv nemala nikdy pokoja. 

Schizmy1 kacírstva, galikanizmus, jozefiniz
mus ... : najkresťanskejší krá1i nezriedka sa tak 
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kvalifikovali len preto, aby mali oprávneneJ'SlU 
zámienku pre svoje zámery, lebo aj oni chceli 
ako ich· nekatolfoiki kolegovia udeľovať s platom 
kňazom aj náuku veriacim. 

Preto Cirkev ro,zhodne sa stavia proti tomu, 
kto ju pojíma ako penzijné zaopatrenfo stred
ných tried, vyschlých pobožnô.stkáriek a zde-
tinštelých profesorov. Je stále v bojí. Je matkou, 
pannou, sladkou, belostnou, nežnou: ale proti 
luze vo fraku alebo opásanej mečom Anti
kristovým je útočná ako ľvica, strašná ako voj
sko sošikované v poli, ospravedlňujúc biblický 
verš, ktorý často koktáme s ro:zA:ržitou mysľou. 
A neustupuje. Lebo ta;m, kde je na stráži, pre
chádza poludník, ktorý oddeľuje zlo od dobra: 
triešti ho. 

Bezbranná s čírou mocou mladíkov, II).llíšok, 
kňazov, skromných matiek a rodičov, ľudí to ne
nosiaciéh zbrane proti sošikovaným vojom, po
silneným bateriami šibeníc, medzi ktorými ká
žu, a:by udržali morálku, odrodilci a z·apredaní 
zákonodárci; vystavená ustavičnému tla:ku s bo
ku, aby vstúpila do vládnej byrokracie; s vojivo
dami, gróf a.mi, vasai1mi, barónmi, ktorí sa ča
sto vmiesili mezi jej biskupov, do jej klášto
rov, aby kupčili s Kristom; - vzdor tomu 
všetkému rozširovala nepi::_etržite svoje bla
hodárne nôsobenie; skrotila postupne všetky ra
sy, kto:ré vstúpilv do okruhu jej vlivu; z ich 
vojnovéhd výzbroja zaťaženého nánosom zviera
cích inštinktov vytváral.a ušľachtilé stonky du
ší; obklučovala útočníkov alebo ich privádza
l-a do kruhu kultúrnych ná:rodo'V; p,otešovala 
v strašných dobách zúfal:stV'a, keď v bezpro
strednom dojmu vše◊becnej katastrofy väčšina 
by sa! bola dala sviesť k tomu, aby predala svo
j,e d~ti, alebo :aJby sa s nimi zavraždila. ako ten
krát, keď tuhla krv v žilách vnul5:om konsulov 
pri poihľade na rímsku ríšu, dokonávajúcu v po
žiari a ssutinách; obracala na vieru seveTnú a 
východnú Europu, Anglov, Normannov, Vikin
gov, Slovanov, Lito,vcov a Sasov a ich náčelní
kov premeňovala 'lla šíriteľov evanjelia. Na 
pláňach udupaných barbarskými koňmi a na 
návršiach zčer.nalých vpádmi dávala vznik
núť útulkom ducha - kláštorom - azylom 
života uprchlého pred barbarstvom, shromážďu
júc v nich utečencov, spojujúc rodiny, hostiac 
ľudí bez :prístrešia, hladujúcich, vypovedaných, 
poskytujúc im dom, pole i chlieb; a duše sa zno
vu zazeleň·aly nezvyklou úrodou a :zasa dávaly 
kvety a plody pod vedením a rukama mníchov; 
a tie isté ruky potom vo chvíľa:ch odpočinku u
silovne prepisnvaly v tichých celáJch kla.sický;ch 
autorov a svätých Otcov prenášajúc zrúcanina
mi medzidobia myšlienkový poklad antický. 

A vtedy, aby zorganizovala ľud Boží okolo 
osi viditeľnej i pevnej jednotou, geniálmym pod
netom vyvolala v život cisárstvo a dala éšte raz 
západnému svetu podivuhodnú jednotu, vo kto
rej bol spojený Germán s kmeňom latinským a 
Slovan s normánskym, tak ako ich kedysi bola 
spojila v náboženskú rodinu po kl'Vavom kúpeli 
v.pádov a nekonečných vojen; a ďalej, keď feu
dálne a 'barbarské in,štinkty znovu vzkypely, vy
bíjajúc sa v br-atovr=ažedných zápasoch, vytvorila 
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rytierstvo, ktoré usmerňovalo onu bojovnú 
prudkosť k účelom lasky k bližnému ·a ideálov; 
a za viedla on:y parentézy záéhrany •časové i 
miestne, ktorými boly Boží míer a miesto azy
lu; ďalej nadbytok ozbrojencov a dobrodruhov 
viedla krížovými výpravami k ochrane kultúry 
obroženej vpádom Turkov. Medzitým na univer
zitách, ktoré sama založila a udržov,ala, opaitro
vala modzgy potravou nových bádaní, pripra
vujúc ta:k materiál << S.um.my » a « Božskej ko
médie » ; a širokým vrstvám poskytovala v ko
stoloch a na, námestiach chválospevy a predsta
venia posvätných hier. 

Zkrátka bo1a matklou. Pofum prišJ!a refor
mácia, a odbojné deti prehrešujúc sa proti slovu 
Kristovmu, ktoré zaručovalo Cirkvi nepretržitú 
živú pomo.é Ducha Svätého, domnievaly sa, že 
bola o ňu po desať, pätnásť storočí olupovaná 
a vzaly na seba úlohu ro~vratu, ktorá je vo 
Sv. Písme prisúdená Satanovi. 

A nad väčšinou obzorov Cirkvi zhasol úsmev 
jej pôvabu; a na duchov privalila sa temno<ta 
fanatizrpu; zosinela renesancia, ktorú ožiaroval 
katolícky génius Michelangelov a Raffaelov a 
nasledovala jednotvárna úbohosť zlostného ša
rapatenia slobodného úsudku. Jednota ro,zoad
nutá v kusy sa rozdrobila v atomický indivi
dualizmus a ľudia sa necítili už bratmi, ale žili 
spolu ako trestanci vo svorke. 

Renesancia ~ dnes, keď sa protikatolícka 
schéma opotrebovala, badatelia to uznávajú -
bola dielom kresťanských ducho:v, ktorí iu pre
viedli tými nástroj!mi, ktoré daly k dižpózícň 
kláštorné archívy. Vynorila sa ako najkrásnej
ší prej:av -onoho diela nehy a zjemnelosti, kt0-
ré Cirkev vykonala medzi kmeňmi, ktoré sa naj
novšie priklonily k Rímu, tan'Í kde biskupi pred
tým mestá -chránili, -potom ich obohn•ali múrmi 
a posilnili korporáciami sdruže-nými okolo chrá
mu. Keď bohatstvo, ktoré nahroma:dily, dovoľo
valo výda]\~. na umelecké veci, povstávaly nové 
chrámy, paláce, obrazy a sochy. 

Reformácia spôsobila wžanie tohto civili
začného postupu, aspoň v Europe (lebo Cirkev 
vtedy obrátila svoju starostlivosť viac ako pred
tým na Aziu a Nový svet); ochromila. nábožen
stvo s tým výsledkom, že zoslabila jeho vliv na 
spoločnosť, ktorá sa dala na cestu postupného 
odkresťančenia. Vznikly ony sociálne a eti-cké 
doktríny, ktorým dávame -dnes meno nmropo
hanstva; utlmené bolo posvätné umenie, a keď 
boly náboženské ústavy zbavené života, pripra
voval sa materiál pre bezbožníctvo. 
Keď bola rozbitá náboženská j€dnota, bola 

Cirkev vyhnaná z veľkej časti severnej Europy. 
Medzitým byzantskí cisári boli zapudení Tur
kami; kniežatá luteránski, kalvinistickí a an
glikánski stali sa pápežmi na svojich územiach 
a katolícki králi dali sa strhnúť protestantský
mi záchvatmi, aby držali biskupov v hrsti a 
presadzovali pohans:ko-:kresťanské kompromi
sy; a svetácki kardináli chodili, aby dodali krá
ľovi lesku a aby robili poklony jeho súložniciam. 

S týmito vonkajšími a vnútornými poruchami 
dostala sa Cirkev k francúzskej revolúcň vo 
stave ta,kej depresie, že kúsavá poloVl!ča;tosť 
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Voltairova mohla jej naháňať strach a že od 
encyklapedistov a osvietencov bola diagnostiko
vap.á ako umierajúca. 

Ale následkom oslabenia Cirkvi bolo vtedy pá
chané najpokryteckejšie a krvavé znásilňovanie 
svedomia. Stát bez Cirkvi šíril hrôzu a na mie
ste kríža v2Jtýčil gilotýnu. Napoleon premenil 
občanov na vojakov urážajúc posledný zbytok 
osobnosti, :ktorého sa nedotkol ani « 'kráľ 
Slnca », a premenil šachoV'llicu Europy na vo
jenské cvičište. Pomocou rozkladného kvasu re
formačného preniesli pruskí {ilo:,;ofi atribúty 
božské na štát, robia-e z nehô nezodpovednú 
modlu, ktorá zhltávala - miesto toho 3Jby ich 
bránila - os(jbné, pi,irodzené ľudské práva, 
ktoré Cirkev :hájila, zaradivši ich do hierar
chie slobôd nezadateľných, určených k zdokona
leniu štátu. A zrodily sa teorie, ktoré, nastolily 
zášť, slobodnú voľbu a zápas, zo kto·rých p.ov
staly o:tgiasticke nepokoje, ktoré, ako sa zvlášť 
po vojne. zdalo, uvrhnú Europu do ZJm-ätkov pia
teho storočia alebo do úplnej pohans:kej rozpu
stilosti. Ľud bol buď dezorientovaný, alebo u
strašený, alebo svedený a dal ·sa na veľký otr
haný a ryči1ý pochod k; Smrti - skutočnej to a 
žravej modle nastávajúceho polyteístického mo
noteizmu. 

Ale Cirkev práve vtedy vymanivši sa zpod ú
tlaku luteránskych kráľov v Nemecku, nado-
budnuvši znovu slobody v Anglii, ·zbavivši sa 
ochrany takej akou je povraz u obesenc•a. tak 
zvaných apoštolských kráľov, oslobodivši sa 
zkrá:ťka od tlaku a tiaživých spojencov, vzala 
zasa na seba slobodné poslanie lásky; a rýchle 
vstala vo svoje.i panen:skej, kráse. Mysleli, že 
je v agonii, množstvo spisovruteľ-ov z konca de
vätnásteho a zo začiatku dvadsiateho storočia 
domýšľavo• tvrdilo, že nastal jej koniec: a videli, 
ako sa obrodzuje, Mysleli, že jej moc bola zalo
žená na trónoch absolutizmu: a zrutiaľ zmohut
nel.a ich pádom. Videla, ako zanŕkaly dynastie a 
režimy v minulosti! mohla vidieť, ako iné m~znú 
v prítorrnnosti. 

Liberálne štáty nepriznaly jej práva rta uči
teľský úrad: a pod zámienkou, že o nej nevedia, 
ju prenasledovaly. Oďopieraly jej obecnej slobo 
dy, braly jej domy pre vzdelanie i modlitbu, za
tiaľ čo. poskytovaly zákonné uznanie vykričaným 
dômom a pripúšťaly, aby štáty kontrolovaly ta.i
né spoločnosti; a keď s ňou boly zaobchád~aly 
ako s nepriateľkou a menejcennou pod zámien
kou, že robí politiku. a ju zatlačilv do postavenia , 
neplnoletej,, tu· jej zasa rohily1 výčitky, že s nimi 
nedrží, že teda nerobí politiku, odvodzujúc z to
ho nové zámienky •ku svárom a srážkam až do 
tej miery, že jej konfiškovaly majetok, poru
šujúc so sebaivražednou nevedomosťou tie samé 
prindpy vlastníctva. a rovnosti, na ktorých sa 
meštiacke tried.v· usadily ako na s:údnei stolici 
absolútnej a dokonalej sústavy: a predsa ta.k 
ukrátená, zatlačená do defenzívy, rozvíiala s~ ~ 
niesla ovocie, ako prerezaná réva vvháňa bui
neišie výhonky a vniká do ssutín starého nenria
teľského sveta i • do stien sveta navého, ktoré 
obopína, korunujúc ho hroznami. Spoloč.no.stí, 
ktorá produkuje kráľov petrolejových . a boxér-

skych, ktorá vidí veľké jatky národov a strašnú 
obchodnú súťažJ s desivými krízami bohatstva a 
výroby a Šialené závody v zbrojení, tejto spo
ločnosti dáva svätcov, hrdinov odriekania a tvo
renia. IDásanej zášti stavia sa na odpor prak
tikovaná svätosť; nad repotom filozofií mäte-

Z rodinnej slávnosti 
ševčíkových, príkladnej slovenskej. katolíckej 
rodiny v Rosariu (Argentína). Helenka Sevčí
ková, už druhá dcera tejto šľachet11ej1 a národne· 
uvedomelej rodiny, složHa več;né sľll!by u Sestier 

Nepoškvrneného Počatia P. Márie z Genovy. 

rialistických a egoistických p-0•tíahnwtý~h po:2.
látkou idealizmu - idealizmu, ktorý zbožňuje 
individuálnu žiadostivosť, ale uderí toho, kto j.u 
chce ukojiť proti policajnému poriadku laické
ho štátu - Cirkev dôrazne pripomína konštitu
tívne prvky etické, bez ktorých sa spoločnosť 
rozpadá, a dáva štátu podporu mravných a kul
túrnych čností občánov, ktorá má väčšiu závaž
nosť než všetky vonkaj.šie donucovacie pro
striedky. Hlásatelia nezodpovední al~bo neznalí 
dobra a zla pripravujú rozvrat rodinný, bezuzd
né ukájanie pohlavných chúťok, a!ko objav no
vého aktivizmu bez akéhokoľvek obmedzovania 
náboženskou a prirodzeno:u etikou: Cirkev sa 
vrhá proti prúdu a zachraňuje základné zriade
nie spolofoo.sti pripomínajúc vysoko j nízko po
staveným, že sú závislí na nad,prirodzenu; poro
vihujúc všetkých do svetla ideálu~ zápasu a poé
zie, ktoról je nado všetkými ostatnými vecrni. 
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Bez tej.to vytrvalosti by sa zadusila behom 
niekoľkých rokov vierolomnosťou atletizmu, in
dustrializmu a erotizmu; a na nebi Europy, A
meriky a iných zemí západnej kultúry by uhas
ly posledné svetlá krásy. 

Zvlášte potom, proti pocitu nekľudu, neistoty, 
ktorým sú zmietané všetky národy za colnými 
závorami akoby v oča:kávaní všeobeeného roz
vratu, stavia stále bero zmeny svoj optimizmu.s 
a sily nádeje spočívajúce na minulosti 1900 ro
kov a na budúcnosti, ktorá jej, právom náleží; 
pripomína tituly ich bratstva a. prosí Boha, a:by 
rozprášil národy, ktoré chcú vojnu. 

Dnes má Europa, dve cesty pred sebou : cestu 
otvorenú sebavra.žednými inštinktami, vyvola
nými v modernej spoločnosti rozlukou s Cirk
vou, hoci ~ ňou spojená a ňou chránená sa zro
dila, alebo cestu vyznačenú Cirkvou, ktorá už 
v minulosti ukázala, že ju vie v kritických do
bách vyslobodiť z ťažkostí. Ak nepôjde cestou 
Cirkvi, vrhne sa do iných voj:en; a ,; nich si zlá
me väz a zanikne. Nebude ani víťazov ani pora
zených. Bude to Gargantuovská sebavražda. 
Potom Indián al~bo Američan pristane pri eu
ropských brehoch, aby sa s « Bedekrom » v ru
ke pot1kal medzi kružinou vyrástlou na pamät
níkoch našej kultúry, pátrajúc po známkach to
ho, čo bolo kvitnúcim svetom: ako sa, deje dnes 
v rovine mezopotamskej alebo na brehoch Nílu 
a Rio Grande. 

Ale Cirkev oživuje ako matka, ktorá obnovu
je život zničený inými. 

A keď celý deň pátrala po biede, behala po 
schodoch navštevujúc nemocnice, vchá,dzajúc do 
sklepných ,bytov trápená myšlienkou, že nielrto 
nepoznaný trpí, tu večer náhradou za to jej pri
nášajú na prah jej vlastné deti prepadnuté za 
rohom na ulici alebo chladnokrvne postrieľané v 
uzavretom dvore, a vrátnik jej nalepí na dvere 
odkaz. aby sa pratala von a otrhanci, ktorí ke
dysi jedli jej polievku ( alebo ju jedli ich dedo
via), prichádzajú, aby ju poučovali o kultúre, 
aby jej dôverne oznámili, že im nemá zavadzať1 
alebo aby ju obvinili z nečinnosti. A v novinách 
štyria škrabáci, ktorí nikdy nečítali anály jej 
historie a z písania si urobili obchod, hlásajú 
právo na konfiškáciu jej maj.etku, ktorý patrí 
chudobným, alebo ju dôležite poučujú o novom 
spôsobe života. V poslednej dobe sme videli vy
soko postavených sodomítov, ako jej udeľujú 
lekcie občianskej slušnosti. 

I ateisti, i libe-rálni historici, i racionalistic
kí filozofi, zatial' čo popierajú jej poslanie, žia
dajú od nej množstvo služieb; lebo všetci sa 
považujrú voči nej za veriteľov; zvlášte najväč
ší jej odporci; diplomat žiada od nej istú politi
ku, filozof nejakú filozofiu, bludár akúsi náu
ku, bankár určitú sumu. 

Cím menej kto dáva, tým väčší si robí ná
rok: práve ako nezdarné deti. Všetci j,ej chcú 

dávať rozkazy, zatiaľ čo by ju. mali všetci po
slúchať. Niektorí vlažní jej členovia, ktorí o 
svoj€ posvätenie a o posvätenie svojich bratov 
sa nikdy nezaslúžili ani myšlienkou a nikdy si 
neodriekli ani jediného priania, sa robia nad 
ňou sudcami, vymáhajúc na nej ponížujúce služ
by. Kritiky a požiadavky voči Cirkvi mohli by 
teraz vznášať iba svätci, pretože ju poznajú a 
jej slúžia. A vznášajú ich, ale kresťanským spô
sobom: Tým, že zo seba robia svätcov a že jej 
tým viac slúžia. 

Je ešte posledná najzúrivejšia vzbúra v kva
su: a a:ko obvykle, prejavuje sa neklamnými 
príznakmi nesnášanlivosti, útlaku, väzenia, ši
benice. To značí, že Cirkev zostáva odporkyňou 
týchto inštinktov a týchto nástrojov: že pod 
jej oblúkmi v ústraní božieho svätostánku, sa 
dosiaľ shromážďujú oné prvotné práva duchov
nej nezávislosti na silách fyzických, ktorú vy
hlásilo evanjelium. 

Je príznačné, že sa nechytajú iba kultúry, aby 
ju potreli. Lebo kultúra, ktorá vytiahla najprv do 
boja s husími-brkami a nakoniec s plniacimi pe
rami, bombardujúc vieru obrovS"kými sväzkami, 
potom ponenáhle od rétoriky prešla k vážnemu 
bádaniu a napokon často buď sa vyhlásila za 
spojenkyňu alebo indiferentnú k náboženstvu. 
Dnes sa treba sťažovať, že ten, :kto jru potiera, 
nielen že zneužíva rozumu, ale že ho odmieta a 
nahradzuje dogmatizmom absurdnosti, senti
mentalizmom a otrepanými frázamL Ale zvlášte 
si dáva záležať na ukrutnosti a utrhačstve. 

Zástup otco'Jl'ahov stojí okolo nej brešúc a:ko 
svorka psov. Stvorkopejkoví pisári za biednu 
mzdu chrá:kajú jej do tváre, citujúc chrapľavo 
veršíky zo svojej nepomíňajúcej somárskej epo
peje; a doktori, ktorí urobili z filozofie predaj
nú ženskú, potriasajú dôležfä~ lysými lebkami, 
žiadajúc od nej - Panny -, aby sa stala pre
dajnou. 

Heretici, pre ktorých je Kristus len predme
tom filozofie alebo mýtu, domáhajú sa v mene 
evanjelia práva synedria aspoň len preto, aby ju 
ukrižovali, križujúc v nej znovu Krista, ktorého 
je pozemským telom. 

Nájdeš muža, ktorý by ju predal za oveľa me
nej než tridsať strieborných a nepomyslel by ani 
na. to, aby sa zo zúfalstva obesil. 

A nájdeš kresťankov neznalých katechizmu, 
ktorí dívajúc sa na ňu kľúčovou dierkou svojej 
bojá.cnosti, vycpanej egoizmom, blížia sa k nej 
so zámienkami, aby ju obolstili zbožnosťou a 
zatiaľ s uspokoj;ením delia sa o jej práva ai trú
fajú si učiť ju povinnostiam matky a učiteľky, 
chcejúc ju mať mlčanlivú a poddajnú podl'a svo
jich rozmarov: služkou, keď má rozdávať ko- . 
pance, až by im z hlavy vyrazila ich rozmary; 
nemou, keď má pripomínať desatoro; hluchou, 
keď vykládajú svoje pôžitkárske teorie; slepou, 
keď súc vo vleku svojich chúťok počínajú si na 
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V RISI INKOV DNE S Katolícky obzo_r 

DOJMY Z CESTY PO PERU 

v;let do Trujillo. 

Prt raňajkách badať neobyčajnú živosť. Je zrejmé, že niečo 
sa chystá. Veď ináč tí lenivci stávajú tesne pred obedom, tak, že 
obyčajne nemajú času arú kedy jesť. Teraz sú všetci hore. čo sa 
stalo? 

- Chystá sa byť výlet do jedného cukrovaru; oni tam majú 
nejaké múzeum-vysvetloval mi pracne Studney. - Ja som za
hlásil celú rodinu. Pôjdeme tam na via,cerých autách. 

- A odkiaľ vlastp.e pôjdeme? 
- Zastaneme na chví11,» v Trujillo (Truchyljo) a odtiaľ po 

tom do Salavery, do mesta, a za tým mestom asi kilometrov je 
teň cukrovar. 

- Aký cukrovar? Veď ste vraveli, že múzeum ... 
- Majiteľ cukrovaru je zároveň aricheologom a robí vyko-

pávky. Je to vraj veľmi dobrý obchod tie hlinené črepy. On vraj 
celé hfby dodáva pre múzea Europy a Ameriky. 

To by mohlo byť ozaj zaujímavé. Ale ja by som ešte radšej 
videl ten cukrovar. 

- To všetko vyhľadáme, až tam raz budeme - pokračuje. 
Studney, ktorý neprípustne deformuje reč, hovoriac skôr peri
feriálnym žargónom, než literárnou rečou. 

Bol to ohromný cirkus, celá tá výprava, Spodné morské prú
dy boly tu také. silné, že nachystali elevátor s kabínou, ktorou 
pospúšťali výletníkov do vlečného člnu. Pn:1>oj pri náraze vlny 
a jej odpadu do~a:hoval výšky až 6-7 metrov. · 

Pravdaže súčasne dvíhal aj loď, takže tým .sa to o niečo sni
žilo, ale mocná « Santa Lucia » sa nadvihovala tažko, kým vleč~ 
ný voz bol raz hore a hneď na to dolu. 

Takto touto spúšťajúcou kabínou sa to darilo. Tí najväčší 
bojkovia sa mohli pospúšťať dolu ·bez obáv. 

Musel som dať príklad odvahy a spustiť sa ako prvý. Lída sa 
ma chytila. Len potom nastúpili ďalší členovia rodiny. 

- A čo keby sa to odtrhlo? - strachovala .sa pani Haťová. 
- My tL dovolím~, a:by' si mohla mať zakryté. oči - prehlá-

sila najmladšia dcéra, Marienka, ~úcitne. 
- Ja viem, že ty si dobráj - pochválila ju mamička. 
Ale nebolo to dokopy nič, trochu nás to drglo, keď sa kabina 

Dedinčania rasy Que chua z okolia Cuzca. 

Sv. Otec na letovisku. V sobo
tu 19. júla sv. Otec pápež Pius 
Xll. presídlil sa z Vatikánske
ho Apoštolského paláca na svo~ 
je letovisko v Castél Gandolfe 
na brehu Albánskeho jazera. Je
ho odchod z Vatikánu mal cel
kom súkromný ráz. Pápežský 
sprievod poz.ostáv~l iba z 3 au
tomobilav, ku ktorýrp. sa ipOi vý
.chode z Vati'kánskeho Mesta 
pripojila eskorta talianských po
licajtov na motocykloch: Po prí
chode do svojho letného paláca, 
sv. Otec vystúpil na vookajší 
balkón, aby požehnal miestne 
obyvateľstvo, ktoré na čele s 
cirkevnými a svetskými vrchno~ 
sťami prišlo- ho privítať. V Ca
stel Gandolfe sa sv. Otec zdrží 
pravdepodobne až do konca ok
tôbra. Bude tam v-ša.k pokračo
vať vo svoje_i normálnej. práci a 
bude tiež prijímať návštevy, ale 
len v o:bmedzenom poč,te. 

Noví blahoslavení. V júni! t . r. 
konaly sa vo, Svätopeterskej ba
zilike v Ríme dve ďalšie slávno
sťné beatifikácie. Za blahosla
vených boli vyhlásení: dňa 8. 
júna talianská rehol'níca Maria 
Bertilla Boscardin. (1888-1922), 
z rehole , Sestier sv. Dorotey, 
ktorá celý svoj život zasvätila 
ošetrovaniu nemocných, a dňa 
22. júna talianský servíta páter 
Antoru· Maria Pucci, farár v me
ste Via.reggio, ktorý zomrel pred 
64 rokmi. Na obidvoch beatifi
kácia ch, ktoré sa odhavovaly s 
tradičnou okázalosťou, zúčast
nili sa početní kardináli, arcihi
skupi, Mskupí, hodnostári pá
pežského dvora, diplomatickí zá
stupcovia rozličných štátov pri 
sv. Stolici, pútnici. a rímski ve
riaci. 

Cinnosť Svätej Stolice. Nák
ladom Vatikánskej via<!rečovej 
kníhtlačiarne vyšly nedávno dve 
zaujímavé publikácie, ktorých 
cieľom je O'boznámiť katolícky 
svet s prejavmi sv. Otca pá,pe
ža Pia XII. a s činnosťou Svä
tej Stolice v minulom roku. Z 
prvej publikácie, ktorá vyšla a
ko XIII. sväzok « Di.scorsi e Ra
diomessaggi di Sua Santita Pio 
XII>>, sa dozvedáme, že sv. Otec 
pápež Pius XII. v trinástom ro
ku svoJno pápežovania (od 2. 
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marca 1951 do 1. marca 1952) 
vydal tri encykliky ( « Evangelii 
praecones», «Sernpiternus Rex» 
a «Ingruentium malorum»), po
vedal 21 rozhlasových posolstiev 
a mal vyše 50 príležitostných 
prejavov v rozličných rečiach. 
---- Druhá publikácia, ktorá vyš
lá s názvom « Attivl.ta della 
Santa Sede nel 1951 » podáva 
na vyše 400 stranách prehľad 
činnosti Svätej Stolice a v~et
kých jej orgánov v uplynulom 
roku 195i. 

Smrť vyznačného kardinála. 
Dňa 12. júna t . r. zomrel vo 
veku 83 rokov najstarší a naj
výooa,čnejší :nemecký cirkevný 
hodnostár J. Em. ndp. kardinál 
Michal · von Faulhaber, arcibi
skup mníchovský a freisinský. 
Bol posledným žijúcim kardiná
lom, ktorého vymenoval ešte 
pápež Benedikt XV. (r. 1921). 
Kardinál Faulhaber bol známy 
najmä svojím odporom proti 
bývalému nacistickému režimu, 
ktorého vy.chovné metody bol 
odsúdil sl')olu s ostatnými nemec
kým biskupmi r. 1943 vo Ful
de. V t-oku 1945 zastal sa )?ekne 
prezidenta Slovenskej' republiky 
Msgr. Jozefa Tisu, čím sa zlatý
mi literami zapísal do sŕdc slo
venských katolíkov. Smrťou toh-

Ak chcete nielwmu uro
biť trvalú radosť, pred
plaťte mu 

h'I/"), 
f~Jfft H 

Je to najkrajši a najzau
jímavejší slo,,enský časo

pis v zahraničí. Informuje, 
poučuje, zabáva a prináša 
krásne obrázh---y z Večného 
Mesta, zahraničia i domo
va. Predplatné na jeden 
rok: 1) s knižnou 1>rémiou 
$ 2.50; 2) bez lmižnej pré
mie $ 2.00; 3) pre chudob
ných emigrant.ov len $ 1.00. 
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Adresa: 

« Rll\l » 

Oasella postale 9100 
Roma (Italia) 

dostala na dno člna, ale to bolo aj všetko. Cin bol masívny, silný, 
mal nosnosť asi 100 tún nákladu a mohol sobrať rozsiahlejšiu 
partiu ľudí. Nás bolo iba so 80. 

- Päné1 Vy ste sa pomýWi - smial sa Janík Studneymu. 
- Prečo? 
- Chá, chá! Vy ste vraveli že zastaneme v Trujillo a odliali 

pôjdeme do šaiaverý. A skuto~nosť jé tá, že pristav sa volá Sa
iavéry, á mesto do ktorého sme nachystaní Trujillo, chá, chá! 

- Ja sóm to vravel obrátene? 
- Pravdaže; potvrdz:uje Janík. 
- Tak som sa pomýlil, veď aj kôň mä. štyri nohy a 

potkne sá. . 
Filozof by povedal: EJ;rarei humaiium est (mýliť sa, to· je 

ľudské), myslel som si v duGhu. _ 
Salavery nie je nič zvláštného. Pôsobí, povedal by som, _hroz

ným dojmom. Celý ten: pobrežný pás vyzerá eš~ žá.lostnejšie, 
- Prečo je to také rozbité a pokryté plechom, äko ú nás ti 

cigáňov? - opýtal som sa šoféra. 
- Terremoto - odpovedal mi. 
A kédy ste tu mali zem~trasenie? . . . 
- Tu býva dosť často. ľ.udiá z počiätku stavali tu svoje do-

my neskôr ich len opravovali a napokon stavajú len z dosák a 
ba~busu. Také domy sa osvedčia a najmä, keď sú pokryté ple
chom. Ináč py sa to srútilo na ľudí a zničilo by ich to. 

- A kedy to bolo naposledy? 
- Vlani, asi o tomto čase. . , 
- Pre Boha, ak by nás tu zastihlo zemetrasenie - obavala 

sa pani Baťová. . , , . 
R'.~ď to prekonáme. bud-eme mať aspoň o čom ho-vonť, sm1al 

som sa, aby som ju uspokojil. , , . 
Potom nám šofér rozprával, ako to byva, ked Je zemet~a

senie. Prežil viaceré a nikomu nepraje, aby ho zastíhlo. Je ~o m~
čo hrozného. Je to taký pocit, ako by zem zo. stavu pevnosti pres-
la do stavu plynulosti. Celkom sa vlní. , 

_ Najlepšie býva hodiť' sa na zem -. nazdaval sa Studney, 
ktorý robil tlmočníka. , , , , 

- Nemusíte sa svaliť na zem sami, to vas sbodí. Zdá sa vam, 
že letíte vo vzduchu. Väčšina ľudí pri tom vracia. pretože naskrze 
strácajú balancný smysel. Pre toho, kto je v bJ~• jestvuje iha 
jeden príkaz, čím skôr na ~icu. Pravda, keď moze. 

- Ak sa mu to podari. 
- Keď má šťastie - -, ako sa vraví. 
- A keď ho nemá? - nadhadzujel Janík. 
Dranul som ho do boka. aby prestal. 
_ _ 

0
Ach - , zavdycbnul, ale sa prestal aspoň vypytovať. . 

Cesta bola priama sťa výstrel. Horúčava hatila dych. Pulz 
bil do spá,nkov sťa zdivený. úfa~i sme,1 že aspoň }n,ore, bu?ei tro
šku vzdušnejšie, ale ukázalo ~a. ze to bola z:bytoc~a ~~?eJ.· v • 

_ Ten vzduch ,pri uhánajúcom aute Je horuceJSl, nez pn 
zatvorených oknách, sťažoval si šmíd, ktorý veľa trpel, ked~ 
mu chybovaly. oné tri nedele, aJby sa zvyknul troc1:u 1;a teple}~J 
kraj. V intervale desiatich dní z horského zasnezeneho kraJa 
dostal sa do tropickej púšte. , . . , . , 

Na. obidvoch stranách tiahly sa vysoke hory,a J~Y vták. 
ktorý poletoval, strážca vyšinutých skál, holokrka vtac1a ohava, 

bol sup. 'dl v k., 
Clovek sa priamo zachvel, keď zazrel kr e supov, ca ·aJu-

cich na nejakú mrtvolu. , , , 
- To sú tunajší hrobári - , poznamenal šm1d, kea auta 

zastaly. 
« Carretera » čiže cest a bola súčiastkou Panamerickej auto

strády, ktorú začali stavať, keď vybuchla vojna, z USA, cez celú. 
strednú Ameriku,• až po Buenos Aires. 

Práve sme spo•znali za Panamou, uháňajúc k západnému po
brežiu, ~ednú časť autostrádľ. 



Do Trujillo sme dorazili, ale za pol hodiny, hádam za ho
dinu. 

- Trujillo ! K-0ľko má asi ohyvateľov? - Spytujem sa 
Studneyho. 

- Pokiaľ .sa pam_ätám, má ich byť 40.000 - odpovedal mi 
Studney z okna omnibusu do nášho. 

- Ba viac, 41.600 -, kričí šmid, ktorý sedel za nim. 
- Nech _zastavia a; povedia nám niečo. 
Naozaj, zastavili. Složili nás a dozvedáme sa, že rieka je· asi 

60 metrov vysoko nad morom, nemá vody, nazvali ju Moche a 
podľa nej aj obyvatelia nosia meno Mochicos, alebo « Mužíko-
vé », akoby to bolo v češtine; -

Mesto bolo založené r: 1535 Franciseom Pizzarom a pobralo 
meno jeho rodiska v Španielsku. 

- A kde vo Spanielsku sa nachádza Trujillo? 
- Pri portugálskych hraniciach, v Estremadure, niečo na 

sever od Sierra de Guadalupe. , 
- V tejto zlínskej príručke je napísané, že takmer polovica 

cukru, kto_~·ý ,sa dorá:ba v Peru pochádza z kraja Trujillo -, oz
namoval Sm1d. 

- . Pre Boha; na tom piesku, v tej" púšti? - začudoval 
som sa. 

- Sefior sa čuduje, že kde sa tu pé.stuJ· e cukrová trstina 
,.J • ) 

senor, neVIe to, azda, Vaša Slovútnosť? - vypytoval sa pán 
Studney šoféra. 

- Na týchto miestach, pravdaže, nie. Ali v údoliach, ktoré 
sú zavoďňované, tam je tej cukrovej trstiny. Verte tomu, Vaša 
Slovútnosť, j.e to čistá pravda. Veľa cukru. 

- Počuli ste, on hovorí, že je to pravda. 
__: A čo vravel o tom zavodnení? 
- Od Ča:Sov Indiánov sa tu zavodňuje. On to vie dobre, le

bo sám je Indiánom. Indiáni ,premohli Mochicosov, lebo im odre
zali vodu a rozbili vodovody. 

- A koľko pôdy sa vlastne zavodňuje '!l 
- On hovorí, že veľ:a~ Koľko je to hektárov, nevie. 
- Co myslí, aspoň približne? 
- Nazdáva sa, že aspoň 50.000 hektárov je tu zavodne-

ných. 
- Mládenci, a čo je tu ešte -pútavého? - Je tu veľa pletá

renského a domáceho priemyslu -, povedal Studney - , podľa 
~ísk~ných informácii. Potom sú tu kožiarne, ale nepracujú, ked
ze rueto sezony. Napokon má t11J byť aj pivo-var. 

- A tento zas hovorí, ie sú tu -, hlá:sil šmíd, ktorý sa dal 
do kontaktu s iným šoférom - minas de colse. 

- A kde sú tie bane? · 

« Chocas », shtmené chaty s bambusovými stenami, z východ
nej časti ókolia rieky Beni. 

to význačného cirkevného hod
nostára počet kardinálov klesol 
na 46, z čoho 16 je Taliánov, 
5 Francúzov, 3 Severoameriča
nia, 2 Argentínčania, 2 Brazíl
čania, 2 Spanieli, 1 Angličan, 1 
Austrálčan, 1 Belgičan, 1; Cílan, 
1 Cman, 1 Holanďan, 1 Kana
ď-an, 1 Kubánec, 1 Maďar,. 1 Mo
zambičan, 1 Nemec, 1 Peruánec, 
1 Portugalec, 1 Rakušan, 1 Sýr 
a 1 Turek. 

Bude vyhlásený mimoriadny 
Svätý rnk 1954? V talianskej 
dennej tlači už dávnejšie, sa ob
javily ·zprávy, že z príležitosti 
100. výročia vyhlásenia dogmy 
o Nepoškvrnenom Pofatí P. Má
ri-e, ktoré sa bude oslavovať v 
roku 1954, pude- vyhlásený tiež 
mimoriadny Svätý čiže Milosti
vý rok ·a odbaví sa v · ňom aj 
slávnostná kanonizácia bl. pá
peža Pia X., ktorú celý katolíc
ky svet tak túžobne očakáva. 
Tieto zprávy vo vatikánskych 
kruhoch neboly ešte potvrdené, 
.ale a.ni vyvrátené, z čoho sa u
sudzuje, že vyhlásenie mimo~ 
riadneho Svätého roku 1954 je 
možné. Medzitým, čo v Ríme ko
lujú tieto chýry, Posv. Kon
gregácia Ohradová sostavila už 
sv. omšu na počesť bl. Pia X. a
ko aj tri historické lekcie pre 
kňazský breviár. 

Posvätná Rímska ~ta. V jed
nom z tohoročných čísel úradné
h-0 orgánu sv. Stolice.« Acta A
postolic•ae Sedis » bol uverejne
ný zaujímavý soznam· večí, ·o 
ktorých v lininulom roku po-, 
jednávala a rozhodla Posvätná' 
Rímska Rota. Z tohto soznamu' 
vysvitá, že Posvätná Rímska 
Rota, ktorá je apelačným sú
dom proti rozsud!kom diecéz
nych tribunálov1 získala v po
sledných. rokoch celkom zvlá
štnu fyziognomiu. Kedysi ten
to pápežský súd rozhodoval 
o veciach týkajúc.ich sa ži
vota duchovenstva alebo o 
sporných záležitostiach pova
hy hospodárskej a finančnej, 
kým dneská. rozhoduje hlavne o 
veciach manželstva. Roku 1913 
z 54 rozsudkov iba 22 sa týkalo 
záležitostí manželských, roku 
1951 zo 188 rozsudkov až 184 
ich ·bolo vydaných o veciach 
manželských a len 4 o otázkach 
právnych. Z týchto 184 rozsud-
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Pí. Justin.a. Wroga., 

dcéra pí. Paulíny Kerpec z 
Lyons, lll., je úprimnou a šte

drou _priateľkou « Ríma». 

kov 68 ich vyhlasuje manželst
vo za neplatné a 116 je negatív
nych. Z celkového počtu proce
sov, ktoré Posvätná Rímska Ro
ta vlani skončila, 68 sa konalo 
zdarma t. j. na účet sv. Stolice. 

Dr. Ján A. Baťa znovu v Rí
me. V júni t. r. navštívil znovu 
Večné mesto známy moravský 

OD)IENA 
Každý, kt-0 pošle predplat

né na časopis « Rím » vo vý
šlrn $ 2.50 alebo kto získa 
« Rímu » jednoho nového 
predplatiteľa, dostane za od
menu jednu z týchto pekných 
slovenských knižiek: 

- Svätý rok 1950 

- Vatikán, Sídlo Námest-
níka Kristovho 

- Sv. František z Assisi 

- Pápež, Cirkev a Rím. 

Knižku si môže každý sám 
vybrať. 
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- Tam v horách - ukázal mihnutím ruky šofér. 
- Dalej sa tu vyrába veľa « coca na cocaine », doplňoval 

Studney jnformacie. 
- A pre koho sa tu vyrába kokain - pýtam sa. 
- Pre Japoncov, ktorí ho veľmi odoberajú. 
Tak teda aj tu je niečo, z čoho sa ľudia živia. A človek, keď 

sa z lode pooerá na tú púšť, i keď ju pretína tá panamerická au
tostráda, povedal by že tu je život neudržateľný. Vidíte 
páni, Žé aký je ten život húževnatý. Nedopovedal som vetu ale 
zasmial so~ sa. ' 

- Ten -chlapák vravel, že zem by urodila« choclo » a všet
kého - , pokračoval Studney. 

- Co je to choclo? 
- To je maiz, akože sa to len volá v Zlíne? - namáha sa 

vysvetlovať Studney. 
- Kukurica - ťahá ho von ·z tažkostí pani Baťová. 
- Hej? To sa volá kukurica? Toto slovíčko nikdy dosial' 

som nepočul. V Z1íne ho volali << turkyň ». 
- Ano, ale to je dialekt. · 
- Možno, ale ja som vždy počul, že len anglický ľud pí.še 

kukurica a vyslovuje « tllr'kyň » -, potešovial sa pán Studney. 
- Odkiaľ bola tá bavlna, čo sme videli na molu? 
- Vaša Slovútnosť -, odpovedal teraz priamo šofér -, 

ona taktiež pochádza ·z tých istých irigovaných miest pobrežia. 
- Pestuje sa jej veľa? 
- Bavlna sa pestovala vtedy, keď bola za:ká.zaná výroba 

cukru a ešte z toho oasu zostaly zbytky. 
- Myslíte teda, že by radšej dorábali cukor? 
- Bez otázky. 
- Prečo? 
- Je to výnosnejšie. Cafiu možno rezať celý rok a ona 

ustavične rastie, ked je pôda dosť vlhká. 
- Budete, prosím, tak dobrý a akonáhle sa dostaneme do 

blízkosti nejakého zavodňovania, zastavte a ukážte nám ho. 
- Pravdaže. Ale tu vidieť iba potok. Tie rozvádzače sú 

zväčša povyššie na spádu hôr. 
- A nemohli1 by ste aj ta zabehnúť? 
- Nedá sa, bohužiaľ. Keby sme opustili carreteru, ani kilo-

meter by sme neurobili na tých pneumatikách po tom ostrom 
kamení - . Bolo jasné, že šofér sa bojí. 

- Nepôjdeme .si pozrieť tam ten kostol? Zdá sa byť, otecko, 
zaujímavý - prízvukovala pani Baťová. 

Len potom, keď sa vrátime nazad. Už sme sa beztak dosf 
zadržali a máme predsa určený program. Treba ísť, všakver, 
pán Studney? 

- Zaiste, lebo ma varovali pred odbočovaním, ale zároveň aj 
uistili, že nás počkajó. 

Sledujeme program a najbližšiu zá.sta~ku tvoria Cartavio i 
Chiclina. 

Niektoré domy zostaly v zrúcaninách. 
- Prečo to ľudia neopravia? - ·zadivil sa Studney. 
- Nemá to kto urobiť. Obyvatelia domov nevyšli viac von 

živí - vysvetlil šofér. · 
Carretera, panamerická hradská, viedla až do Chiclinu. Tu 

nás čakali arandžeri predstavenia, ktoré nám nachystali. 
Boly to Indiánske tance, zo starých rozprávok pôvodného 

obyvateľstva tejto zeme. Spravili sme niekoľko fotografií a 
časť tohto divadla sme zachytili da filmu. 

Bola mi nápadnou vzdialená shoda cítenia týchto ľudí s 
našimi, napríklad moravskými Slovákmi. Tá samá láska k far
bám, tá istá schopnosť tvoriť ornamenty a motívy, ktoré sú veľ -
mi podobné. Takmer tie samé kroje, farebne zladené u žien až 
na ,JrJobúky, ktorá sú slamené a ujaly sa len neskoršie. 

Muži tancovali « mečový tanec » v maskách a bosí s nejed-



ným výkrikom a popevkom, ktoré až dodnes sú zbežné po na
šich slováckých dedinách, najmä keď muzika hrá . 

.Zeny a deti tancovaly voľné tance, z ktorých jeden privíta 
« kráľa ». Všetky od najväčšej a najstaŕšej až Po najmenších 
maly v rukách palmové listy a tými kývaly v ústrety jeho ve
ličenstvu, ktoré malo prej.sť, nesené na nosídlách stredom týchto 
voľnýeh tancov. 

Niekto povedal že je to na pamiatku zradne zavraždeného 
kráľa Inkaického Pizzarovým.i odroňmi, pretože do ulice, vyt
vorenej davom pribehovaly masky psov, vlkov, medveďov, dia
bla a draka a hlúšily toto slávnostné shromáždenie, pri ktorom 
ženy a deti klesaly pod každým úderom na obidve strany a zo
staly nehybne ležať, sťa mŕtve. 

Potom prichádza ulicou v želiezkách na rukách kr~ At~
hualpa a všetci sa klaňaj'Ú tejto zajatej postave, ktoru vedie 
vlk a kropenatý leopard. 

z tej.to tanečnej ilustrácie prichádzala na mňa hrôza. Videl 
som celkom iné veci, než aké chcel predstavovat tento tanec. 

Videl som sa vo väzenskej cele a počul som v duchu: zprávy, 
ktoré vtedy kolovaly o mne. Videl som zákrok svojho synovca, 
ktorý ma vyslobodil skôr, než bolo osudne neskoro. . 

Kým skončil tanec, bol som v -zajatí presmutného dema'. 
ktoré ma vohnalo do únavnej depresie. Je to zvláštny rys mojeJ 
povahy, že na nebezpečné momenty Žitia/ reagujem ret:os~ektív
ne, že nebezpečnú prítomnosť zastieram; úsmevom a vtipmi. 

Niet ničoho horšieho, ako spomienka na deje, ktore mohly 
byť fatálne. A niet ničoho živšieho, ako práve ona. 

Ľudia, čo tancovali, mužovia a ženy pracovali u firmy Ra 
fael Larco Herrera, ktorý bol aj majiteľom múzea. Boli to krá
sní, zdraví a mocní ľudia„ hoci ako nám niekoľkým mužom roz
prával lodný lekár skoro všetci sú postihnutí darom modernej 
civilizácie ,syfilisdm, ktorý sem doviezli španielskí dobyvatelia 
a ktorí sa rozšíril veľmi priestranne. 

Všetci bosí, všetci bosí. 
V tejto úžasne veľkej ríši, ktorá sa volá Peru, v ríši nepred

staviteľného bohatstva a krásy, ktorá sa rozprestiera na rozlohe · 
1 .400.000 štvorcových kilometrov a skoro všetci sú bosí, preto
že sú chudobní. 

Obúvajú sa len vtedy, ked' musia, lebo ani najotužilejšie no
hy mužov nemôžu chodiť v ostrom kamení ciest, alebo skalných 
chodníkov. · 

V modernej· dobe našli si lacný spôsob obúvať sa. Itus starej 
pneumatiky sviažu D:ot~ko~ a p~pe~a na ?~hu. Nemožr_i.o v 
tom chodiť? Nie. Ale co s1 pocať. Niet rucoho meho. Ten kusok 
pneumatiky stoji veľa. Niekde až pal sol~, t. j. 2 k?runy. ~-

Na jarmokoch sa to tu nachadza vsade. Cely rad s1atrov. 
Od 50 centavos do 2 solov za jeden pár duploviek s tým mo
túzkom, alebo sbité do akéjsi formy a spojené mosadzovými 
niťkami. 

Ináč, ak je to nutné, nosievajú dr~váčky. . . , 
Pekné dreváky, krásne vypalovane s ornamentmi. Tie su 

ešte účelnejšie. Majú dva: pásiky kožené, alebo taktiež vyrezané 
z pneumatiky a sviazané dl'atvou. 

Ján A. Baťa. 

Zís kalí ste už " Rímu„ 

aspoň jednoho nového predplatíte!' a? 

Dr. I. Zeleuka a Dr. J, A. Baťa 
na terase J anikula, odkiaľ je 
krásny výhľad na Večné mesto. 

veľkopriemyselník - nateraz 
žijúci v Brazílii - Dr. Ján A. 
Baťa so svojim osobným tajom
níkom Dr. Františkom Smídom. 
Prišiel do Ríma, aby podrobnej
šie informoval vatikánske a ta
liánske vládne kruhy, rozličné 
vedecké ústavy, dobročinné or
ganizácie, finančné a iné in~ti
túty o svojom veľkorysom plane 
na hromadnú, novým spôsobom 
organizovanú emigráciu z Euro
PY do zámorských, dosiaľ neo
bývaných remí. Jeho návšteva 
vyvolala tohto roku neo?yčajn~ 
živý ohlas nielen v tahanskeJ, 
ale i svetovej tlači a v ro~hlase. 
Plán Dr. J. A. Baťu, o ktorý je 
čoraz väčší .záujem na celom 
slobodnom svete, najr:mä v Spo
jených štátoch Severoameric
kých, kde sa bude o ňom roko
vaC v prítomnosti autorovej 
ešte toho roku v Kongrese, vý
jde začiatkom augusta v o
sobitnom vedeckom sborníku, 
ktorý vydá Ustav pre sociálny 
realizmu.s pri Medzinárodnej ka
tolíckej univerz.ite « Pro Deo » 
y Ríme. Cestný výtlačok tejto 
publikácie, ktorá bude čoskoro 
preložená do viacerých sveto- · 
vých reči (portugálske a anglic
ké vydanie ju už pripravené) bu
de odovzdaný sv. Otcovi pápežo
vi Piovi Xll., ktorý o ňu preja
vil záujem už vlani, keď Dr. J. 
A. Baťu prijal na osobitnej au
diencii vo svojom letnom sídle 
v Castel Gandolfo. 
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FRANTISEK z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMBO 

Klára 
Ak chceme poznať život Františkov v celej 

jeho čistote, musíme si povšimnúť sestry Kláry, 
ktorá zaujímala tak význačné miesto v jeho 
srdci, lebo bola bylinkou brata Františka, ako 
sa sama menovala. 
· Narodila sa v Assisi roku 1194. Pochádzala zo 

drsnú rízu, pás ozdobený drahokamy za kus hru
bého povrazu a nádherne vyšívané topánky za 
drevené sandále. František prečítal slová Kri
stove ako svojim žiakom pri prijatí a Klára slo
žila prísahu, že podľa nich povedie ďalší život. 
vznešenej rodiny Scifi •. Bolo jej šestnást ro
kov, keď František ma1 prvú kázeň v assiskej 
katedrále. Jeho kázeň bola pre Kláru zjavením 
Božím. Cesta, ktorú naznačoval, iste by zahnala 
všetok jej nepokoj a vnútorný smútok. V sprie
vode svojej príbuznej odobrala sa čoskoro k ne
mu a otvorila mu svoje srdce. 

Od tej chvíle stáva sa František jej vodcom 
a Klára deň zo dňa cíti rastúcu potrebu· opustiť 
pohodlie a odisť z domova, aby žila ako Ježiš a 
ako František v chudobe, práci a modlitbe, v 
pokoji a radosti. 

V noci po Kvetnej nedeli z 18. na 19. marca r. 
1212 vyšla tajnými dvierkami z rodného domu 
sprevádzaná oddanou príbuznou a dala sa cestou 
k Porciunkule. Bratia jej vyšly v ústrety s horia
cimi poehodňami. Všetci sa shromaždili v kosto
líku. Klára vymenila skvelé rúcho za vlnenú 

Tým všetko bolo skončené: vZJnešená dáma 
Klára Scifi stala sa sestrou Klárou. 

Tej noci ju odviedol František do kláštora Be
nediktínok, asi hodinu cest y od Porciunkuly 
vzdialeného. Obstaral jej tam dočasný útulok. 
Marné boly pokusy rodičov, aby ju odtiaľ dosta
li. Ani láskavé prosby ani zlé hrozby neboly nič 
platné. Klára sa nedala pohnúť. František súdil 
však, že hude prozretelnejšie, keď odvedie Klá
ru do iného klaštora. 

Sestra K:lára 

Za štrnásť dní opustila domov aj druhá dcéra 
rodiny Scifi, Agnesa, dievča štrnásťročné, a iš
la za sestrou. Otcov hnev teraz už neznal hraníc. 
S príbuznými prepadol kláštor, a pretože Agne
sa sa nechcela živou mocou sama vzdialiť, od
vliekli ju. Cestou však im omdlela. Jej telo sa 
stalo ťažkým ako kllimeň, že s ním nemohli ani 
pohnúť. Rodina potom upustila od ďalších poku
sov brániť obom dievkam v ich predsavzatí. 
Keď aj iné dievky túžily pripojiť sa k obom 

sestrám, našiel im František spoločný útul~k, v 
ktorom potom Klára strávila celý svoj život. 

Sestry maly regulu podobnú ako bratia. Spô
sob ich života bol t.en istý, vyjmúc kazateľskú 
činnosť. Prvou podmienkou vstupu do kláštora 
sv. Damiána bolo rozdať všetok majetok chu• 
dobným. Kláštor .sám nemal prijímať z týchto od-
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kazov nič. Mal ostať navždy « pevnou vežou pa
nej Chudoby». Prostriedky k vydržovaniu klá
štora a živobytia maly byť práca a milodary. 

Sestry usilovne pracovaly. František často po
sielal k sv. Damiánu neduživých a nemocných. 
Tak bol kláštor súčasne aj nemocnicou. Sestry 
šily tiež plátna a pokrývky na oltáre, ktoré bra
tia rozdelovali medzi okolné chudobné horské a 
dedinské kostoly. 

Klára bola veľmi usilovná. Neprestávala pra
covať aj keď bola chorá. Jak jej bolo len trochu 

Spagna: Sv. Klára 

možné, sadla si na lôžko a vzpriamená na vystla
ných poduškách šila a vyšívala. Nikdy sa neští
tila práce seba poníženejšej. Keď sa sestry vrá
tily z cesty do kláštora, sama im umývala nohy. 
Niekoľko rokov boly medzi Porciunkulou a sv. 

Damiánom časté, láskavé a neobmedzované 
styky. Taký stav však nemohol trvať dlho. Ne
nútenosť stykov, akä bola medzi prvými bratmi 
a sestrami, nebola možná neskoršie, keď veľký 
počet členov rádu vyžadoval nutne predpisy a 
obmedzenia. Sám František spozoroval, že ná
boženské city sestier sú príliš späté s jeho oso
bou. Preto začal svoje návštevy u sv. Damiána 
ohmedzovať. Za čas išiei tam opäť kázať. Keď 
sotrval chvíľu na modlitbách, požiadal jednu se
stru o popol. Obdržavší ho, urobil nim kruh oko
lo seba a zbytok vysypal si na blavu. Potom 



prerušil mlčanie,ale len preto, aby predniesol 
veľký kajúci žalm « Miserere »: « Sľ1Jtuj sa na
do mnou, Pane, podľa veľkého milosrdenstva 
svojho ... ». Keď skončil, rýchlo odišiel. Chcél 
sestrám naznačiť, že v ňom majú vidieť len úbo
hého hriešnika v mechovom rúchu, posypaného 
popolom. 

Raz stolovala Klára spoločne so sv. Franti
škam. Prišla do Porciunkuly so svojou drúžkou. 
Za stolom prestretým na holej zemi sedely obe 
·sestry a František so všetkými bratmi. Pred 
prvým jedlom dal sa František hovoriť o Bohu 
tak vrúcne, vznešeno a podivuhodne, že všetci 
boli jeho rečou unesení. Okolný ľud videl vtedy 
nad P. Mariou Anjelskou zdvíhať sa veľkú žiaru. 
Akokoľvek v porovnaní s duševnou silou Fran

tiškovou sa Klára zdala byť žensky slabou a po
trébujúcou pomoci, vedela mnohokrát odhodla
ne bojovať na ochranu svojich sestier a kláštora. 
Tak sa stalo, keď moh;'l.medánskí lukostreľci ci
sára Bedricha II. sa blížili k sv. Damiánu, Tra
súce sa sestry shromaždily sa pri. lôžku nemoc
nej Kláry. Vtedy dala sa vyniesť pred kláštornú 
bránu, aby sa vystavila prvá hroziacemu nebez
pečenstvu. 

Avšak nikdy azda sa neukázala odvážnejšou 
a hrdinskejšou než v zápase, ktorý musela pod- · 
stúpiť so samotným pápežom, aby mohla ostať 
verná ,sľubu ustavičnej chudoby. Pápež nalie
hal, aby vzhľadom na nepriazeň doby rád Klari
siek prijal niektoré majetky. Pretože Klára ich 
stále odmietala s poukazom, že sa bojí porušiť 
učinený sl'ub1 pápež ju sľubu zbavil. « Svätý 
Otče», odpovedala., « Zbav ma hriechov, nie 
však nasledovania Pána Nášho Ježiša Krista». 

Bola svojmu majstrovi vždy verná, v truchli
vých chvíľach skleslosti stála po jeho boku, aby 
mu ukazovala cestu. 

Tam v tôni olív sv. Damiána, kde mu v cho
robe preukazovala všemožnú starostlivosť, mal 
František zaspievať svoj spev najväčšej radosti: 
« Pieseň slnka ». 

Preložil: Eugen Vesnín. 

CIRKEV 
(DokonCenit ZCI :s.tr. 72) 

sv-ete a·ko na lúpežnej vy,prave. Ak libera.lizmuz 
vyká-zal náboženstvo medzi súkromné veci, ateiz
mus ho uznal ako .záujiem verejný, ale Ien1 preto, 
aby ho buď vyhnal ako ne-priateľa, alebo aby ho 
zneužil ako pouličné dievča. 

Sfrvaha prevádzaná pomocou školského účet
níctva je po tej,to stránke veľmi smutná. 

Naopak je veľmi radostná, ak použijeme iného 
účetníctva, ktoré- kalkuluje hodnoty skôr do 
h1bky než povrchove a hľadá skôr duše .skryté 
než príslušníkov bezbožníkov. 

Keď sa matkovražda rozbesní a viera j.e ri
skantná, tu ten, kto verí, verí opravdove: ne
verí konvenčne, pre kariéru, zo zvyku. 
Kresťania sú soľou zeme: a na hostine ne

môže byť všetko soľou. Všetko je však osolené. 
Tieto útlaky, mučiarne, konfiškácie, zapiera

nia, kadrsitva náboženských analfabetov a ot
vorené alebo skryté prenasledovanie sú starect
vom sveta: patria do prehistorie civilizácie; ob
javujú sa na povrchu ako mäso dosiaľ neshni
lych mrtvol; nedarí sa nám dosiaľ ich vylúčiť, 
a to je bied.a; avšak nemajú skrátka, čo robiť 
so ·zákonom lásky, ktorý Kristu.s položil napriek 
rozvrátenému pochodu pohan.stva; skrátka, .celá 
táto ro~bitá, opotrebovaná, jednotvarná zbroj
nica so všetkým tým protichodným doktrinárst
vom je ako sústava tyčí, ktoré podopierajú ste
ny z natlačeného papieru postavené proti vetru, 
proti slnku, proti vzduchu, aby bránilv ich vni
kaniu; zadržia niekoľko námzov. zabránia niek
de prúdeniu; ale slnce, vzduch, život prechádza
jú zo strán; shora, stredom, až vyvrátia a pova
lia všetky tieto umelé opory biedy. 

Predstavujú sošlosť ľudského ducha, ktnrý 
rpred svojím roe;kladom vypudzuje zo seba od
porné v-etry; ktorý, ak stratil zuby. utvrdil ďás
ná, ako kly, aby mohol kúsať. Kús~ť, aby ukojil 
hlad, aby rozcápal. To však nebráni, aby to ne
pôsobilo hnus. 

To nebráni - a tu je jeho porazená senilno.sť 
- aby to nevzbudzovalo už strach. Ovšern pra
~ý kresťan bol pripravený na všetky tie koly a 
zelezá a vie dobre, že táto zbesilosť je produk
tom strachu; strachu šialeného. Ale on uložil 
svoju dušu do Cirkvi a tam niet laickej sofi2lľľly 
alebo bezbožníck,eho či; vydieračskeho agenta 
ktorý by tam mohol vniknúť. I keby spálili všet~ 
ky domy modlitby a vztýčili proti ne-bu pohreb
ný príkrov. aby zabránili'. pohl'-adu na jeho blan
kyt, a keby odťali ruky i nohy poisledlnému 
mučeníkovi, tam v jeho srdci bude katedrála vy
soká od zeme k nebu so srdcom Božím upTOs
tred, ktoré neumiera. 

Ovšem toto len hovorime. Vďaka Bohu ne
~OSJ:eli sme tak daleko. Cirkev rozmnožuj.e' svo
Je _s1;y vzdor tomu že sa množia jej protivníci: 
v Je~ ra~och_ je n_eustál~ sbližovanie, výbeť s:ve
do:nua, mteligenc1í a diel, ktorými jej moc sa 
hlboko zakoreňuj.e v najživšiu dušu ľudstva. 
Možno už pozorovať veľkolepými náznakmi že 
myslenie a umenie po hlučnej dezercii sa vr;ca
jú k nej, aby od nej žiadaly kameň pre základ 
a . nekonečno pre inšpiráciu a zvlášte onú auto
nor.niu duchoóVnÚ, bez ktorej inteligencia zakr
ňuje. 

,Hovoríme to len pre výstrahu jedných - zad
ny pohanský voj antiklerikálných alebo ateistic
kých kohort; - a pre upamätanfo druhých -
pre kresťanský predvoj pravdy, ktorá oslobo
dzuje. 

Igino Giordani. 
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KATOLICKA HIERARCHIA 

(Pokr<>ČO•anie 2!0 m . 60) 

a politickom ohľade osobitného významu. Za 
časov pápeža Inocenta III. (1198-1216) patriar
chálnych sídel bolo 5: Rím, Carihrad, Alexan
dria, Antiochia a Jeruzalém, ku ktorým neskor
šie pristúpily menšie patriar,cháty jednak na 
Západe (na pr. Benátky, Akvileja atď) a jed
nak na Východe (na pr. maronítsky, koptský 
atď.) 

Biskupi, arcibiskupi a patriarchovia, ktorí sto
ja na čele onganizovanej a skutočne jestvujúcej 
diecézy a v nej aj sídlia, nazývajú sa sídelnými 
(residentiales), biskupi, arcibiskupi a pa.triar
chovia~ ktorí nemajú vlastnej diecézy, nakoľko 
boli vysvätení na titul n iektorého miesta, kde 
kedysi bývalo sídlo biskupské, ale ktoré sa te
raz, nachádza v rukách rozkolníkov alebo neve
riacich, nazývajú sa titulárnymi (titulares). Ti
tulárnymi biskupstvami bývaj~ obyčajne vyzna
mená vaní hodnostári pápežského dvora (na pr. 
almužník, sakrista Jeho Svätosti atď.), nuncio
via, apoštolskí dele•gáti a vikári a pomocní bi
skupi t. j. tí, ktorí vypomáhajú sídelným bisku
pom pri vykonávaní svätiacej moci (svätiaci bi
skupi, auxliares) a1ebo aj1 j.urisdikcie (coadiuto
res). Podl'a « Pápežskej ročnice 195.2 » katolícka 
hierarchia počíta dneská 14 patriarchátov, 277 
sídelných biskupstiev a 857 titulárnych metropo
H, arcibil:fkupstiev a biskupstiev. 

Biskupi sa s času na čas shromážďujú, aby 
pod predsedníctvom riadneho cirkevného hierar
chu prerokovali naliehavé otázky viery. mravov 
a disciplíny. Takéto legitimné shromáždenie bi
skupov nazýva sa cirkevným snemom (lat. con
cilium, gr. synodos) . Cirkevné snemy S'Ú buď 
ekumenické (z gr. oikumené gé = obývaná zem) 
čiže všeobecné a partikulárne čiže čiastočné,
Ekurnenické čiže všeobecné cirkevné snemy su 
tie, na ktorých sa zúčastňujú biskupi celého 
sveta pod predsedníctvom rímskeho pápeža. Ta
kýchto snemov bolo dosiaľ v Cirkvi slávených 
20 (prvých 8 na Východe, ostatné na Západe) : 
1) Nicejský I. r. 3-25, 2) Carihradský I. r. 381, 
3) Efezský r. 431, 4) Cbalcedónsky r. 451, 5) 
Carihradský II. r. 553, 6) Carihradský III. r. 
680. 7) Nicejský II. r. 787, 8) Carihradský IV. 
r. 869, 9) Lateránsky L 1123, 10) Lateránsky 
n. 1139, 11) Lateránsky III. 1179, 12) Laterán
sky IV. 1215, 13) Lyonský I. r. 1245, 14) Lyon
ský II. r. 1274, 15) Vienneský r. 1311-1312, 16) 
Kostnický r . 1414-1418, 17) Basilejský (s po
kračovaním vo Ferrare a Florencii) r. 1431-
1442, 18) Lateránsky V. r. 1512-1517, 19) Tri
dentský r. 1545-1563, 20) Vatikánsky r. 1869 
otvorený a r. 1870 pre obsadenie Ríma talian
skými vojskami odročený na príhodnejšiu dobu. 

Partikulárne čiže čiastočné snemy sú tie, na 
ktorých sa zúčastňujú za predsedníctva príslu
šného hierarchu biskupi určitej cirkeV11ej obla
sti, aby pre ňu vydali zákony a vyriešili spor-
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Chcete mať radosť zo života? 
Objednajte si ešte dnes knižku « Franti

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

Objednávky s peniazmi alebo čekom tre
ba posielať v registrovanom lisfo na adresu: 

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

né otázky. Za starých časov týchto partikulár
nych snemov bývalo niekoľko druhov, kým teraz 
najobyčajnejšie sú rprovincialné, na ktorých sa 
shromáždujú biskupi jednej cirkevnej provincie 
pod predsedníctvom metropolítu, a národné, na 
ktorých sa zasa shromažďujú biskupi jednoho 
národa pod predsedníctvom prímasa (resp. ná
rodného patriarchu). 

Odznakmi bis'kupskej moci sú: prsteň, berla, in 
fula alebo mitra, náprsný kríž (crux pectora
lis) , tJalár fialo,vejl farby, trón ( cathcdra) o 
troch stupňoch v stoličnom chrám~ čiže v kate: 
drále; biskupi môžu mať na cesta eh prenosny 
oltár a na ňom sv. omšu slúžiť; v biskupskom 
dome majú ka:pl'llku s ,právom vcrr.jnoi:,1;i; pri 
slávnostnej omši, slúženej biskupom, má. horieť 
uprostred oltára siedma svieca (septimum, can
delabrum) ; tiež niektoré štáty ,poskytujú bi
skupom isté dôstojnosti (na pr. členstvo v za
stupiteľských sboroch). 

Bikupský klobúk, ktorým si biskupi zdobia. 
svoje erby, je ploský, zelený, so širokou stre
chou, ktorá je pretkaná na obidvoch stranách 
zelenou hodvábnou šnúrou. Na šnúre s každej 
strany visí 6 strapcov, spori'adauých do 3 radov, 
Zl ktorých prvý má 1, druhý 2 a tretí 3 stra,~e. 
Klobúk sa vznáša obyčajne voľne nad štítom, 
ktorý je umiestený medzi strapcami. Klobúk. 
ktorý biskupi nosia :1a haye1 je tej istej fo~?7, 
ale čierny, len hodvabna. snora so strapcami Je 
zelená. 

Biskupi sa oslovujú: Vaša Excelencia, Vaša 
Osvietenosť Vaša biskupská Milosť, alebo pro-' . sto Monsignore, ako je to zvykom v Talianku 
a v iných latinských krajinách. V úradných ak
toch Pápežskej kúrie biskupi sa titulujú: IDu
strissime ac Reverendissime Domine (najosvie
tenejší a najdôstojnejší pane). Pápež, keď píše 
biskupom, oslovuje ich vzhľadom k sväteniu, 
ktoré má s nimi spoločné: Venerabilis frater ( cti
hodný brat). Sami biskuipi, keď píšu, užívajú 
formuly: Nos ... Dei ct Apostolicae Sedis gratia 
episcopus (My... Božou a Apoštolskej, stolice 
milosťou biskup) , k označeniu, že biskupskú hod
nosť nepripisujú zásluhám svojím a že stoja 
pod pápežom, ktorý ich na ňu povýšil. 
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CO NAM PISU? 

«Rím» patrí medzi najlepšie slovenské časopisy. 

Lyons, Ill., USA - Srdečne si Vás pozdravu
jem z tejto Novej zeme. Cestu z Europy m al som 
dobrú. - V N~,v Yorku som zostal tri týždne. 
Bol som niekoI'korazy s Vašimi priateľmi. - A
ko vidíte z mojej adresy bývam prechodne u 
Vašej odberateľky pí Paulíny Ker.pecovej. Vra
vela mi, že posledné číslo « Ríma » sa jej veľmi 
páčilo. - ~u « Rímu » Vám znovu gratulujem. 
Tento rok sa veľmi zlepšil. Naozaj úpr ímne Vám 
vravím, že « Rím » patrí medzi na jlepšie sloven
ské časopi$Y. Dúfam, že aj do budúcnosti zacho
vá siJ ta0kú vysokú úroveň' a hodnotný obsah. -
Vilo J{oňa. 

Slovenslú misionári 
Obláti P . Marie Nepoškvrnenej. 

Battleford, Sask, Cauada - Krv mučeníkov 
je semeno kresťanov! Toto bolo jed:ninou úte
chou v čas:och apoštolských. Táto večná pravda, 
ktorá á.ávala silu a vzrast kresťanom v prvých 
sturočiach: platí aj teraz. Z utrpenia a muče
níckej' krvi v našej drahej vlasti vyrastajú nové 
povolania, noví pracovníci Kri:stovi, aby mohli 
raz zaujať miesta svojich predchodcov, ktorí už 
položili alebo kladú hrdinsky svoje životy za 
Krista a za jeho zástupcu sv. Otca. - h'fooho
krát by bolo postačilo podpísať poštátnenie 
škôl, komunistickú « Katolícku Akciu », pri
kývnuť judášsky hlavou, že postup s biskupmi 
j8 s:pirávny, alebo poprieť a ne~nať sv. Otca ako 
Námestníka Kristovho, a bolo by bývalo zas 
všetko v poriadku„ Ale namiesto takého poriad
ku volili si jed.Iii radšej smrť, druhí pracovné 
tábory, iní emi,gráciu. Na toto všetko s bolesťou 
sa pozerá .sv. Mat1rn Cirkev a jej, srdce krváca 
spolu s jej synmi a rrašimi bratmi tam doma. 
Ona chápe osud nášho malého• národa a vidí aj 
do budúcnosti. Ona vie, že spravodlivý pakoj 
svetu neprinesú ZJbrane a budúca vojna, ale i'ba 
láska a kresťanský poriadok. Vie dobre, že ko
munizmus sa neporazí automatmi a atomovou 
bombou, ale jedine duševnými zbraňami. Myš
lienku zbraňou nemqžno pmaziť, iba zas len 
myšlienkou! A'ko málo je teraz ľudí vo s:vete, 
ktorí myslia na takéto duševné zbrane. - Toto 
všetko vedela pochopiť aj spoločnosť « Misioná
rov Oblátov P. Márie Nepoškvrnenej, », ktorej 
niekoľko tisíc synov pracuje v misíách roztrú
sených po celom svete. Ona videla ako rapídne 
klesá po'čet duchovenstva. iv našom rodnom kraji 

a preto sa rozhodla vychovať preň nových kňa
zov. Ci to nie je riadenie Božie a riadenie Tej, 
ktorá je Patrónkou Slovenska? Tej, ktorá je i 
patrónkou tejto misijnej1 spoločnosti, ktorá dne
ská po4áva svoju pomocnú -ruku nášmu náro
du? Pamätám sa ešte na krásne slová, ktoré vo 
svojej kázni povedal z príležitosti mojich prvých 
rehoľných sľubov Rev. J. Rekem PHD, sloven
ský kňaz z osady Panny Márie vo Winnipegu: 
« Je to smutné, že sloveUS'ká krajina, ktorá je 
krajinou mariánskou, nepoznala dosiaľ túto spo
ločnosť« Misionárov Oblátov P. Márie Nepoškvr
nenej>). Nie je to len náhoda, lež je to vôľa a 
riadenie našej Patrónky Slovenska, že chce mať 
svoje vyvolené deti vo svojom vyvolenom slo
venskom národe». - Takýmto riadením Božím 
spoločnosť « Misionárov Oblátov P. Márie Ne
poškvrnenej » vytýčila si za cieľ sosbierať do
brých, zbožných slovenských mladí:kov v emi
grácii, roztrúsených po celom svete, aby z nich 
vychovata nových apoštolov Kristových pre ibu
dúce slobodné Slovensko. Napriek mnohým 
hmotným i iným ťažkostiam našla ich už nie
koľko a poslala ich na teologické štúdia do roz
ličných štátov, ale najviac sem\ do Kanady. Pre
to sroe vďační Pánu Bohu a Patvónke Slovens
ka za pomoc a vzrast, ktor ý dáva našej novej 
slovenskej misijnej spoločnosti. Na druhom mie
ste sme vďač-ní Rev. A. Záňovi, bývalému apo
štolskému vikárovi pre slovenských katolíkov v 
Ra:kúsku a Nemecku, ktorý nám. vychádzal v 
ústrety, apoštoloval, hľadal a posielal nám slo
venských mladíkov. Z týchto slovenských mla
díkov plri.ých ideálov a nadšenia za Krista a za 
ná:r,od, ·ktorí len p:red troma rokmi za.pUiStili ko
rene vo vinici Pánovej, vyrastá mohutný strom 
budúcej slovenskej spoločnosti 01ll. - Vrele 
ďakujeme však aj Sdruženiu katolíckych štu
dentov v emigrácii, že yypestoyalo a poslalo nám 
viacero kňazských povolaní. Toto, svedčí, že slo
venskí katolícki vysokoškoláci ani v ďalekom 
svete netratia vieru, ktorú im do srd<: vštepily 
ich matky, a svedomite plnia svoje poslanie. 

Veľ~ý semm~r Otcov Misionárov Panny l\lárie 
Nepoškvrnenej v Battleforde v severnej Cairutde, 
ktorý je filiálk<?U katolíckej univerzity v Ottawe. 
Tu sa vycb.ovávaju budúci kňazi a m isionári, i 
grecko-katolíckeho obradu, - pre celý svet. 
Je tu trinásť národností, a dohovoriť sa možno 
desiatimi rečami. Medzi nimi sú i traja sloven
skí bohoslovci, ktorí sa pripravujú pre naše bu
dúce ~lobodné Slovensko. 
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Nech Pfu:i Boh aj naďaiej si vyberá z ich radov 
·svojich apoštolov. - Takto som chcel milých 
čitateľov « Ríma » oboznámiť trochu aj s nami, 
slovenskými oblátmi. Avšak nielen oboznámiť, 
tiež povzbudiť v nádejách a hlavne poprosiť o 
podporu hmotnú, a ešte viac o modlitby za ďal
šie kňazské povolania. Veď ako mál:o je kňaz
ských povolaní v porovnaní s počtom kňazov 
ktori hynú doma vo vlasti. Preto prosme P. Má
riu, Matku nášho Veľkňaza a Kráľovnú apošto
lov, aby vyprosila nášmu národu veľa dobrých 
a svätých kňazov. - Rev. B. Vančo O~U. 

Zivot v sevemej Argentíne. 

Peninsula, Argentína - Ďakujem Vám pekne 
za posielanie Vášho časopisu•« Rím», a dovoľte 
mi, aby som čitateľov letmo oboznámil s tunaj
ším životom. - Do severných končín Argentíny, 
nás zavial osud, až na rozhranie troch štá
tov: Brazílie, Paraguay a Argentíny, k sve
toznámym vodopádom Iguazu. Tunajší kraj 
je romantický, vŕškovitý, pralesný. Je to 
romantika divoká, kedže kolonizácia sa za
čala ešte len nedávno. Aj naša « Planta >>, pí
la nemá ani dva roky. Robotníctvo pozostáva v 
nej ponajviac z Paraguajcov, ktorých sem doh
nal zlý o,sud politických pomerov doma. Sú to 
ľudia dobrosrdeční. milí, neprávom podceňovaní 
tunajším okolím. Takúto trpezlivosť som ešte 
nevidel u nijakej národnosti! Prekvapilo ma, 
že títo primitívi do chl_a,pa vedia čítať . Je to 
zrejme spomienka ešte na prácu J ezu.itov, ktorí 
tu pôsobili v minulosti. Rumy kláštora « San 
Ignácia » ešte do dnes hlásia pútnikovi zašlú 
s1ávu. Medzi ~ebou hovoria nárečím « guaran
ským », ktoré pozostáva v prevážnej väčšine zo 
slov indiánskych. - Náboženský život je tu 
úbohý. Kostolov a fár je premálo, aj to vzdia
lených od seba na stovky kilometrov. Aj k nám 
prichádza kúaz. iba raz za štvrťroka, hoci je 
tu 700-800 duší. 2i.a.ľbohu náboženstvo natoľko 
oslablo, že sv. omše sa zúčastní 20-30 ľudí. Ľah
ko by sa dalo tomu odpomôcť, ale vedúci podni
ku sú ateisti, ktorým kňazi značí červené súkno. 
- Najbližšia osada, nazvaná « Puerto Eva Pe
ro o » je od nás vzdialená asi na 40 km. Tam 
učinkuje poľský misionár, ktorý by rád pasto
rovať u nás, ale nemá k tomu potrebných mate
riálnych prostriedko;v. Motocykel má, ale tre
ba aj žiť, slovom z ničoho sa volačo stvoriť ne
dá. - Ako na mnohých miestach, aj tu chý
ba vedenie. Nieto autority, nieto ozajstného spo
jiva medzi ľud.mi, všetko je roztratené na všetky 
strany. Chýba Cirkev, chýba kňaz. Zatiaľ kým 
diaibolská propa,ganda nenačiahne aj sem ruku 
veci ešte ako-tak idú. ale keď aj sem za,,siahne 
kladivo a srp stanú sa z týchto ľudí prvotriedni 
revolucionári. Svet to nevidí, alebo vidieť ne
chce. - Je večer. Pri otvorenom ohništi na klá
toch sedia robotníci a čupajú (,pijú) máte. Jeden 
hrá na gitaru, ostatní spievajú monotónné a 
a smutné ľudové piesne; cnie sa im za ich rod
ným krajom. Ľudia sami chcú kultúrne žiť, žia
dajú duchovnú stravu, ale tu nikdo ju nechce 
dať. Je to veľké nebezpečie, že prídu ľudia, ktorí 
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zvrätenými ideologiami získajú robotníctvo a 
zvedú ho na rázcestie. - Božské dielo je slnce, 
ale tu nás praží strašne. Casto myslíme na kli
matické a iné prednosti domova. 

Ale dosť! Tešíme sa z novej tvárnosti « Rí
ma», z jeho úrovne a života. Zdravíme si Vás 
veľmi: srdečne, p. dr. Zelenka ! - Vojtech Silay. 

« Rím» je pre ňu « studnicou živej vody ». 

Agnano, ltalia - V t ieto dni som dostala od 
Vás Váš časopis « Rím » a preto si Vám dovo-
ľujem napísať pár riadkov vďaky. - Toto jé u.ž 
tretie číslo « Ríma », čo som dostala. Ako? O 
tom prvom čísle som Vám no~a písala, že som 
ho náhodou našla v campe, druhé číslo poslala mi 
nejaká pani Philomena Glover z Anglicka a tre
tie ste mi teraz poslali Vy? - Prečítala som 
si všetky tri čísla od prvej do poslednej litery 
a som im veľmi rada. Mám ich stále pred sebou 
na svojom písacom stole medzi inými časopismi 
a novinami z emigrácie. Občas sa ku nim vra
ciam poznovu. Prečo? Sú mi « studnicou živej 
vody » vo smysle náboženskom - teda duchov
nom -, a na dôvažok občerstvujúcim ešte k 
tomu prameňom národným, slovenským, na pú
šti nášho vyhnaneckého života. škoda len, že 
ako evanjelička nemôžem sa zúčastniť na Vašej 
práci - Vilma Sutá.rová. 

, 

Z RIMSKEJ KRONIKY 
Nedeľa, 26. mája. - Vo viacerých talianských 

mestách konaly sa obecné voľby. V Ríme znovu 
zvíťazila « kresťanská demokracia » spolu s i
nými demokratickými stranami. Pokus social-
komunistov i:mocniť sa Kapitola sa ani tento 
tentokrát nepodaril. Mešťanostom aj naďalej zo
stal ing. S. Rebecchini. 

Sobota, 28.Jíma. - V predvečer sviatku sv. 
P etra a Pavla, patronov Ríma, sv. Otec pápež 
Pius XII. sostúpil äo Svätopeterskej baziliky, a
by·sa na hrobe prvého pá,peža pomodlil za kato
lícku Cirkev a požehnal pállia. ktorými Sv. Stoli
ca vyznačuje rozličných cirkevných hodnostá
rov. najmä však patriarchov. arcibiskupov a bi
skupov. 

Pondelok, 7. júla,. - Z príležitosti sviatku slo
vanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda sv. 
Otec pápež Pius XII. poslal národom · Ruska, 
zvláštny apoštolský list vl ktorom ic:h oboznámil 
so starostlivosťou Sv. Stolice o ich duchovné i 
hmotné potreby a vyslovil želanie. « aby sa ná
rody riadily nie silou zbraní, ale ~edotknuteľným 
právom, aby bola zaručená náboženská a občian
ska sloboda každému národu -v hraniciach jeho 
domoviny, aby národy boly vedené k svornosti, 
k mierumilovnosti a pracovitosti, ktorou si jed
notliví občania zaobstarajú veci potrebné na vý
živu, obydlie a k usporiadanámu rodinnému ži
votu. « Aby toto želanie bolo ľahšie vyslyšané, 
sv. Otec zasvätil celé Rusko Nepoškvrnenému 
Srdcu Preb-1. P. Marie. 



SA/NT CALLIXTUS' S CEMETERY 

. ICondm«d from p :g, .56l 

own how,e in the Trastevere, A. D. 224, and ivhe
re it wcis discovered, in 820, by Popé Paschal I -
Io whom itl! resting• place hťtd been revealed in a, 
dream - "fresh and perfect as when i.t wa.s fitst 
la.id in thei tornb, and clad in ,ich gannents mix:ed 
with gold, with linen cloths stained 'With blood 
relled up al her feet, lyir1.g in a cyp.press coffin ". 

Glose to the entrcmce 6/ the Cubiculum, upon 
the waU, is a pni.nting of Cecilia, a " wo11w11 ri
chly atti'red, and adomed with bracelets mul nec
klac'3$ ". Near it is a niche /or the lamp whioh 
burnt before the Shrine, lit,, the back of which i.s a 
lccrge head of Our Savior, of tlie Byzantine type, 
and with rays <>f glory b.ehimd it in the form of a 
Creek Crqss. 

THE REST Oli' THE CATNCOMR. 

" The rest o/ the Ca.tcicom.b is shown in varyin.g 
order, and explained in different ways. Three 
poi.n.ts principa.ly are here ()j historic i,nr:er<>st: 

I . • The roof-shaped Tomb of Pope St. Mel
chi<u.les, who live.d long in peace and died A. D. 
313. 

Tl . • The Cubiculum of Pope $t. Eusebius, i,n 
the 11'J.iddle of which is plac,ed cm lnscription, pa• 
gan on one side, on the order a restoration of the 
p,fth Centnry of one of the beatiful Tnscription 9f 
Po pe Dáma.ms. 

III . • Near the exit, properly in th.e Catr,cmnb 
of St. Lucina, con1iectecl with that of Calixtus by a 
labxrint:h of galleries, in ťh,e Tomb oj Pope St. 
Corneliu,s (251~252)., the Qnly Roman bishop down 
to the tíme of St. Sylveste.r ( 314) who bore t.he 
name oj any noble R,o-man family, and whose Epi
taph - perhaps in consequence - i s in Latin, r;Uhi
le those· of the other popes are in Greek. 

St. Corneli1u; was b<mished u:nder Gallus to Cen
tu.mcEllae - now Civita, V ecchia - and ,,ms 
brought back thence to R,om.e for mart,•rdom (sept. 
14, A. D. 252} . On the sarne clay of the month, 
in 258, died his .friend and corresponilent St. Cy
prian, bishop of Carthage, wh.o is cons.eque11,tly 
commemorated by the Church on the sanie day 
with St. Comelius. Therefore also, on the n;ght 
of the grave, are two fi,giires of bishops with 
lnscn'.ptiom, decltiring theín to be St. Co,rneliu.s 
and St. Cyprian ., . 

It-s eno.ugh for to-day. 
This Catacomb indeed afffľtťls the most spendid 

d.Dcwne'fttary Eviderice to t}ie Papal sanctity, to the 
f lowers of the christian tn(trt-yrdom, with V irgin 
Cecilia lmd with Taroisius, the Martyr o/ the Eu
c,ari,st. 

Reall_y a/. golden plige of th.e ancient Christianity, 
breathing t.hP spirit of her Eving Lord ]ems Christ, 
i t is ou.r glorious St. Ca.lli:~t11r,s' s Catacom'b ! 

PETER C . CHIMCNEU,J 

EDÍCIA ••RÍM•• 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Oi,áľa. Obsahuje dejiny Svätý.ch rokov, in
formácie o Milostivom roku 1950 a popis 
rímskyc.h odpui;;tkových bazilík. Má 167 
strán a 17 obrá.zkov. Cena: neviaz.. $ 1.00 
.viaz. $ 2.00. 

Sväzok 2. - cc Vatikán, Sídlo Námestní
ka Kristovho » od Dr. Ignáca Zelenku. Ob
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
sídlia rímski pá,peži. Má 235 strán, 10 plá,
nov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena: 
neviaz. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

Sväzok 3. - « Sv. František z Assisi » 

od Angela Colombu. (Z tal. preložil: 
Eugen Vesnin). Obsahuje pútavé vypravo
v®ie o živote sv, Františka As.siského, 
apoštola evanjeliovej chudoby. Má 160 
strán a 25 obrázkov. Cena: neviaz. $ 1.00, 
viaz. $ i .oo. 

Sväzok 4. - « Pápež, Cirkev a Rím » od 
Igina Giordaniho. (Z tal. preložil: Ignáic 
Zelenka) . Obsahuje pádne odpovede na ná
mietky moderných pohanov proti sv. Otco
vi, ,Jrat. Cirkvi ai mes.tu Rímu. Má 132 
strán a 30 pekných obrázkov zo života 
rímskych -pápefov, kat. Cirkvi, Večného 

11 
Mesta a slovenských katolíkov doma i v 

11 cudzine. Cena: nevia:z. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

V tlači: 

Sväzok 5. - « Svätá Stolica » od Dr. 
l:gná<:a Zeleuliu. Oooahuje pouč11é state o 
katolíckej hierarchii, pápežskom štáte, kú
rii a dvore a 0 pápežských vedeckých, vzde
lávacích a výchovných ústavoch v Ríme, 
Má ok, 150 strán, 25 obrázkov a celý ra-d 
užitočných adries. Oena: neviaz. $ 1.00, 
viaz. $ 2.00. 

Objednávky ako aj peniaze v hotovosti 
alebo v čeku treba posielať v registro;va
nom liste na adresu: 

« RU\1 » 

Casella Posta.le 9100 
Roma, ltalia 
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ZO ŽIVOT A SLOVENSKEJ KULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI R. I. M. 

Dr. Ignác Zelenka vyznamenaný. Na Turičné 
sviatky t. r. vatikánsky knihovník a predseda 
Slovenskej kultúrnej spoločnosti R. I. M. v Rí
me Dr. Ignác zelenka bol vyznamenaný za svo
ju doterajšiu sociálnu a kultúrnu činnosť vo 
Večnom Meste Rytierskym Rádom Najsvätejšie
ho Spasiteľa, ktorý mu z príležitosti IV. výročia 
založenia slovenských kultúrnyeb'. podujatí v Rí
me, udelil sám veľmajster Rádu J. Exc. princ 
Vincent Abbate de Castello Orléans. Rytiersky 
Rád Najsv. Spasiteľa, ktorý ešte v XIV. stor. 
založila sv. Brigita Svédska a ktorý sa preto 
nazýva tiež Rádom $V. Brigity, má medzinárod
ný ráz a jeho hlavným protektorom je argentín
sky prezident gen. Juan D. Peron. Súčasne s 
Dr. Zelenkom boli vyznamenaní Rytierskym Rá
dom Najsv. Spasiteľa aj jeho dvaja priatelia: 
Dr. Ján A. Baťa za veľkorysú iniciatívu v pro
spech europských emigrantov, a mladý slovin
ský dejateľ Dr. Štefan Falež, osob.ný tajomník 
zástupcu N. C. W. C. v Taliansku Msgr. A. 
Landiho, za zasluhy na poli sociálnom. 

Knižka « Sv. Stolica» v tlači. Záujemcom o 
knižku « Sv. Stolica» oznamujeme, že táto pu
blikácia je už v tlači a že pravdepdobone koncom 
októbra alebo začiatkom novembra bude hotová, 
takže tí, čo si ju už objednali, dostanú} ju k Via
nociam alebo k Novému roku. « Sv. Stolica :i> 

bude v slovenskej literatúre prvou kniž.kou, v 
ktorej je sústavne spracované všetko. čo in
formovaný slovenský katolik má vedieť o orga
nizácii katolíckej Cirkvi a pápežského štátu (Va
tikánskeho Mesta). Okrem krásnych obrázkov 
bude v knižke aj chronologia. všetkých páJpežov, 
soz.nam kardinálskych kostolov a adresy všet
kých páipežskych úradov, vedeckých ústavov, 
vysokých škôl a kolégií vo Večnom Meste. Táto 
knižlka bude naozaj vzácnou pomôckou každému 
slovenskému katolíkovi a preto dúfame, že kaž
dý slovenský katolík si ju aj objedná! Knižka 
bude mať okolo 150 strán a bude stáť: neviaz. 
$ 1.00, viaz.: $ 2.00. 

Nrová slovenská edícia. Slovenská kultúrna 
spoločnosť R. I. M. založila novú slovenskú e
díciu s názvom « Svet >, v ktorej budú vychá
dzať diela majúce za cieľ oboznámiť slovenskú 
verejnosť s kultúrnymi, sociálnymi i nábožen
skými pomerami rozličnýeh končín sveta, naj
mä tých, v ktorých žijú naši krajania. Ako prvý 
sväzok tejto novej edície výjde práca Dr. J. A. 
Baťu « V ríši Inkov dnes», v ktorej autor pú
tavým spôsobom opisuje svoje poznatky a doj-

my z cesty po Peru. Knižka bude mať okolo 
200 strán (14X20 cm) a vyše 50 krásnych ilu
strácií. Bude stáť neviaz. $ 2.00, via.z. $ 3.00. 

Odkazy reda.keie a administrácie. Krajanom v 
v Aus-tráJii: Po odchode p. Igora Dubravca do 
Spanielska zástupcom « Ríma » v Austrálii sa 
stal: Mr. ,J!lemír J. Durjá.k;, P. O, Box 44, 
SOUTH BRISBANiE, S. 1., Q'ld„ Australia -
J. P., Detroit, Mich.: Casopis « Rím :1> vychodí 
štvrťročne iba tento rok, pre veľkú zaujatosť 
vedúceho redaktora. Na budúci rok ho budeme 
znovu vydávať častejšie, pravdepodobne každý 
mesiac v novej, ešte krajšej úprave. - E. V. 
San Diego: Na súkromné dotazy kra
janov. ktorí neodoberajú náš časopis, odpovedá
me len v tom prípade, keď sú k ním ;priložené pe
niaze alebo poštové kupony na odpoveď. - Kra
janom v Kanade: Nová adresa nášho zástupcu v 
Toronte je táto: }fr. Lad. Silaj, 77 Euclid Ave, 
Toronto, Ont. - E. M., Paríž: Rukopisy nevra
ciame. 

Galeria. predplatiteľov. Do galerie našich pred
platiteľov pribudli v poslednom čase opäť via.ce
rí krajania z rozličných kútov sveta. Niekto
rí sa sami prihlásili, niektorých nám zasa získali 
naši dobrí priatelia. USA: Rev. A. Valčičák z 
Cbicaiga, Ill. sa sám prihlásil počas svojej náv
števy v Ríme. J. Spoden z Chicaga, III. sa tiež 
sama prihlásila počas návštevy Večného Mesta. 
Ján Estock z Johnstown, Pa, získal St. Goliána 
tiež z Johnt-0wn, Pa, A. Novák z New Yorku a 
M. Janek z Clevelandu, Mich. sa sami prihlásili. 
- Kanooa: O Matúša z Windsor, Ont„ Dr. P. 
Haliana z Edmonton, Alta, a P. G. M. Svobodu z 
La Poinet du Lac priviedol S. G. z Ríma. -
Argentína.: Dr. E. Zatko z Buenos Aires získal 
F. Hoffmana, Ing. F. Motošku, Dr. E. Chalmov
ského. J. Považana a E. Hajdučeka z Buenos Ai
res a ·1ng. D. Gábriša a Dr. Jankoviča-Joštiaka 
z Adrogué. - Brazília: Dr. Fr. Smíd z Batatuby 
sa sám prihlásil a súčasne priviedol R. Hádeka 
tiež z Batatuby, J. Tra.chtu z Bataguassu a K. 
Kústku z In-ru:any. - Haiti: F. VotaVl.l z Port au 
Prince priviedol tiež Dr. Fr. šmid z Batatuby. -
Austráliai: .J. Zverka zo St. Kilda sa sám !prihlá
sil. - Francúzsko: Rev. J. Ochaba SDB z Vil
liers-le-Bel a St. Novotný z Lille sa prihlási
li na odoorúčanie Rev. D. F. z Ríma. - Cína: 
J. Jezovítovi z Honkongu pred:platil Bohuwámy. 
-Taliansko: J. Stefkovič z Ríma sa sám prihlá
sil. - Nemecko: J. Riedl zo Stuttgartu a A. 
Mičko z Berlína sa tiež sami prihlásili. 
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