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ROME AND THE VENERATION OF THE REL/CS. 
·· Relks •· is c, 1corcl derú;er/ from lhe lat111 

·· Rt>liquúw ··, which 111ecms ·· Mm1e1hing Left /rom 

a,,wther thing ··. (Juae e>.. aliqmt re 1:eJict1:t Rnnt. 
111 "cclesiaslical u.,agc· a Relic 111e(t11s ili ť! Nmiains 

of th(' bodic>s of tnints. and more loosely, obi,•<·ts 
cm11u>ctecl 1i;iľl, tfw early fife of Christ, or oj Ih<> 
Sw:nis. Alt(lrs lť<'re <'arfy erectf>d over rhe lombs 

of nu1rtyrs, and 1/ze pmctice of tlw Clwrch requi
res tlw incl11sion of $0111<' relic n•ithin @ťPr)· A f
t<tľ to /,e consecmtecl. 

TRE CULT OF TH~~ REUCS IS . .\Li\lO~T l,'\1\ERS.\L. 

In /aľl, the /le,wr(t /.ion of R elics, ra s0111e extr!nl, 
i.~ 11 nawral and primitiťe in.~1i11ct. being nssoľir1t,,(/ 
1.ľitli nwny other r<•ligious systPm.,. besid1• tlwl of 

Christ ianit_,·. 
~ncient hi.stor_,· relot<•s of th<, lranslations or L't'

n~rnlion of bodit•.~ of D1•metriu~, ľhocimi, Aescula
piu..~ , Zorou.ster. Huddlw, il1ohwnmed, and so 011.. 

ľhe Hiblc iuelf refers th.e miracl<'s of the instant 
re.mrr<>ction of a dc1l{/ body. acci1ft:,11tal /(,t clo,rn 

irzto rhe S<'Jlllfchre of the prnplwt Eliscus (TV 
King~. X III, 21) . .t-1 /..,o th<! hont'S oj Mosm,, waľmly 

vmu,rated, 1ťere open11i11g Jl iracl<>s (Josua, XX1T1 • 

TJu, Neu: T estament tells 11s that the clotlws am/ 

the 1a,rcldef of Snint P1111l, as lľell as 1h1• simpl<• 
sluulmt• oj the passing PNer, thC> Apostofc•. in tlil' 
Apostolic .-lgP, lľPTP opemtinJt splendid .lliraclr•s 
(-cfr . .i\ct;; XL\. 12 mul V, 15). 
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CHt:1ic11· s DocTRl:'>IE. 

Hegardinf! tfi,, ťe11emtion of the Relics, Clwrch ·s 

Do,·1 rine irns mad<' crystal cfoar i,n tlie Decrec of 
thP C,11111cil of 'ľrent (.' essio XXV) as.wrting tlwt 
· ·thľ lwly borli,•s oj hof_ľ nwriyrs r111d of others 1w1ť 

living with Chri.11 - 1.chich bodics were the living 
membr<•s of ChriM ancl ·rhe temple of the holy Gosľ 
(I Cor. VI, 19) wul tťhich (Lre by Him to be rai.~ed 
to e:Pmal life (tlL<i to lw gforifi,,d, (lre to be vell<'· 

rMPil by che faithfu f. for through th ese {bodies) 
mrmy f>enefit.~ are beslotťed by Gocl 011 me11, so 
tlwt they 11,/w affi.n11 tlwt ·veneratio11 and hono11r 

are 1101 d ue to the relics oj the sctints, or that th<·· 
sv and otlwr sacred mo1wme11ts are usC>/essly ho-
1wured b.' the faithjul, m"L that the plar·es dedicr,

ted to the 11Hm1ories o/ dw sain ts, are in vain visi

tťrl mhith tlie ,,iPtť of obtaining tlteir aid, are whol
ly to b<> co11dr•11111ed, as tlie Ch11rch has already, 
long since c~>1tde11111ťrl. and also ,ww co1u/er,u1,, 

them ''. 

TJ,,,, first i11stw1ce in the Ecdesi<tstic<tl llistory 
oj thc• C11/1 of tlie R elics oj the Saints i - tho br· 
foww „ in tlw lellľr lľľilten by lhe inhflbitarits oj 
S111ym.a. ab<wt 1.36, d escribing the dewl of St . Po
lycarp . • 1/ter he had h<>l'n burnt <LI tlie stctl,e. iťe 
"r" to/cl tlta1 hi,, fffithful Di,~ciplP:; iáshed to carr\' 
u/J hi., re111ain.s, but 1h1., ./ť1ľs urgad the Rom<tn of fi
civr Io rej11se hi.,· con1w11t, foľ fear tlwt the Ch,-i.~
tians ·· ,,-oulrl ouly abandon the Crucified One and 
begin to 1ťorship this man". Eťentuall,r, ho-we
v<>r, as the S111yrnueans say, ·· we took u.p his bn
,w.,, lťhiclz are more ťaluable than precious stone., 

and fi11er llu111 refinecl gold, and laúl them in " 
suit11bfo placP, ·iľlwre tlie Lorcl will permit 11s to 
gath.<>r ours,,l,;, ~ IOf!el fi,,,., as 1re ari' able, in 
gktdne.~s and joy. and to celebrnte the birthday o/ 
his mr11ryrdo111 ·· 

'fHE J-'OOLIS.H H'iU DISUM\:.'\" OIIJECTORS. 

The l cmwclasrs, ivhifo repudiating t,l, e use o/ 
lmag,,s, ml111i11ecl the Veneratio11 oj R<'lics and, 
1rith the e:~:cPp;ion oj 11,,, WcildP1ises, Wycliff and 
so111e other:s, it 1ťas pracricully 1111.rh<tlleng,,rl wrtil 
the XY l Cent11ry, 1chc11 Prptesta1Lts generally repu

diaiecl it. The .Anglican Ritualisl. in England. are 
1w1.v agnin g ivin/l .~ome c11/1 oj i:ene1'lltion to tlte 
Englis/z Sain ts buried in their formerl-y Catlwlics 
Clwrches,or Cathedrals. 

.Alm,~ tfrn.w lines, ,ce ,ľill :;11111marl_,· see in our 
., RIM ,., this '."·ear, some oj tlt1, more i111.portant 

R<>lic.~ extrmt in Rome. tlie Hol~- City of tlie World. 

P. C. CRIM l'\,ELLI 
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2ivol a poslanie slovenskej rodiMy v cudzine. 

Z každého pobytu v cudzine si možno odniesť 
aspoň pá.r dojmov na. celý život: raz dobrých, 
povzbudzujúcich - inokedy skôľ trpkých, zará.
žajúc,ich. Pri mojom posle.d.nom krátkom po
byte v susednom Francúzsln1 najviac na mňa za. 
pôsobil ten tvrdý, hrdinský zápas o každodermý 
chlieb a najmä o udržanie svojich národno-nábo
ženských ideálov, ktoľý tam musia viesť naši 
roztrat-ení bratia-utečeuci posledných rokov. 
Najmä niektorí. 

Predstavme si 1mprildad tú osamelít ťOtlinku -
ináč jednu z toľkých - vystavenú zväčša hor(t
čavám juhofrancúzskeho slnka, dakedy ~ d-0 
kosti prenikajúcemu cyklónu, ale bez ustanfa, 
vystavenú prívalu cudzoty, neI)Oľoz:muenia i i1e
žičlivosti. :iJa.Já. dedinlca asi so 700 obyvat.eľmi, 
ktorých jediným zdrojom práee a živobytia sú 
vinice na úpätí vypálených predhorí. Tá, bez ro
zdielu, s rovnakým chladom prijala prebehlíkov 
zo starého i z Francovho Spanielska, neskôr ro
dinu nemeckého zajatca, i osamelých utečencov 
z východnej J!;uropy. Otázlca pracovných síl .. . 
A tu našiel prácu a prístrešie i niel.:clajší sta
točný osvetový pracovník zo Slovenska, dnes 
nádenník ... NajbliŽ,Ší Slováci sú na celé desiatky 
kilometrov v horá.ch drevorubačmi, hoci nimi 
mofoo nikdy predtým neboli ... 

Dobíjanie i,ivobytia pre početnú rodinu v ta
kýchto p0<lmienkach je tvrdé. Veď tvrdé je to 
rúbanie do zabetonovanej zeme alebo kliesueuie 
60-80 ročných viničných pňov v čase i nečase .. : 
za ten pomerne slabý plat, ktorý má, ,zaokryť 
denné potreby, stravu, ošatenie ... 
Oveľa ťažší je však ten boj ideový, svetonázo

rový. I túto obec totiž už dávuo poznačila takmei,r 
úplná paralýza náboi-enského života, a tie sľub
n6 záblesl;;y duchovného obrodenia sem ešte ne
pľenikly. Kostol je až vel'mi vysunutý zo stre
du denného života. Jeho miesto azda. .zčasti z~ 
ujala « kuJtúrna sitla » s dvoma filmovými pred
staveniami clo týždňa; zčasti námestie, na kto
rom si po nedeľnej sv. omši a iných pobofoo
stiach « shromai.denie » dobre posvieti na tých 
pár, čo mali odvahu ísť do kostola; zčasti zas 
obecný clom. lebe postupne i tu pribúdai pohre
bov bez kňaza, «krstín» bez l.:rsto, manželstiev 
bez sobáša i trvá-0nosti, celé roky (ak už nie 
priam celý život) bez sviatostí ... Všetko veci. 
až príliš protivné naš'im náľodným tracliciám, 
nášmu slovenskému kresťansliému <luchu. 

Preto príkladné plnenie bežných nábož-ensh7ých 
povinností je tu al,ýmsi tŕň-0m v oku, výkrični
kom, ale i tichým, nebadaným apoštolátom. 

Apoštolátom. do ktorého je neba<lane uipo
jená - poveclzrne, v našom prípade. - celá ro
dina. I deti i dospecli. Deti, ktoré si priťahujú 
spoločníkov svojimi (1s1)echmi v škole (po pár
ročnom pobyte vo Francúzsku!), svojou druž
nou povahou a najmä zdravou výchovou a sve
domitou dochádzkou na nepovinný katechizmus. 
Tak najstarší, čo i po odbavení svojho « sláv
nostného sv. prijímaiuia » v 12. roku - napriek 

miestnym zvyklostiam - pokra.čuje chodiť do 
. kostclla a s nim i hlúčok priateľov. Tak dievča, 
čo svojim kamarátkam rado uka~uje a, vysvet
ľuje náboženské obrázky i iné predmety. Ta), 
chlapci, ktorí ako horliví miništranti a rozná
šači nábož,enskej tlače spoluprapuj(1 s pánom 
farárom. - A to isté i rodičia. Ich domácnosť, 
čo aj ako skľomná, je otvorená pre každého a 
každý v nej nájde milé privíta.nie, ochota, uspo
riadanosť a, pravcla, na stene kríž, urobený ešte 
kédysi v utečeneckom tábore, i obľaz s pápež„ 
ským požehnaním. 

Tvrdší je, llravda, apoštolát v práci - medzi 
spolurobotníkmi, rozpálenými triednou nenávis
ťou, l{toľÍ majú toľko u~tipačných poznámok a 
nádavok ua všetko, f,0 len môže byť súdnemu, 
vychovanému človeku sväté alebo aspoň správ
ne a prijateľné; ktorí vedia svojimi bohorúha
niaimi a znevažovaním Cirkvi i pápeža a nastolo
vruúm kohosi iného nalmať krv do tvári človeku 
iných náZ-Orov - ved' oni, chudáci, rozumovú 
uadvá,žnosť iného, cudzieho uznajú iba vtedy, 
keď sít odkázaní na clajaké zemepi-sné infonná
cie o krajine, J..--torá sa nečakane sblla stredom 
verejného záu,jmu ... 

Novej vzpľuhy clo tohto denného neúprosného 
boja treba čerpať v kresťanskej trpezlivosti, 
modlitbe a ná.deji, v usporiadanom rodinnom 
krulm a v iných spojivách s telom i dušou sloven
skosti a lu·esťanstva. Takými sú napríklad zi-ied
kavé fä,ty od priateľov a známych. Dalej roz
ličné zahraničné časopisy: medzi nimi ,1ajmä 
« Rim » - ale aj b1é, ktorých red1tkto1i a do-

Rodina. slovenského drevorubača. 
obraz od Karola Ondreičku. 
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pisovatelia si nepokladajú za « povinnosť » ne
miestnym trieštením a hanenn:n svetlých pos
táv nášho veľejného života stľpčovať a ubíja.ť v 
našich ľuďoch chuť a vieru v sily slovensliého 
národa. - A p1-:avda, aké svetlo i posilu prinesie 
uejaiké st-retnutie alebo návšteva daj.akého kra,, 
jana: to sa, nielen občeľstvia .akési posvätné, ro
clinné sväzky vzáj.omuej spolu,patričnosti„ vyža
lujú tľpkosti i ná-deje, vymenia názory a spo
mienky, ale - ak t.o len čas dovolí - sa preh:r
nie trochu i poldad našich Juásnych ľudov:ých a 
náboženských pie$IÚ, ... 

A tak s obnovenými silami i nádej1uni sa ide 
ďalej. 

Oza,i, al{ý osud, aká budúcnos.ť čaká st-oyk·y, 
azda tisíce takých našich roztľatených rodín? 
Azda pomalé vžitie sa do «nových» pomerov, 
neba.dan~ vyhladenie hrán na oboclt stra;nách? 
Azda· blízky návrat domov alebo aspoň presun 
do lepších s~]inych a ~tavovských ;poclrnm
nok? Alebo naopal(i, (failší nútený ú-stnp-ittek 
pred tým_ istým nepriateľom kresťanskej viery 
a kultúry? Sám P,án Boh vie ... 

Jednalm, prosím, všetka česť, . obdiv, úprimné 
spolu.cítenie a aspoň len morálua pomoc ta
kýmfo hrdins.kým, i keď neznámym nositeľom, 
obrancom a apoštolom. našich slovenských a 
kresťanských ideálov-!! 

Rev. Ján Halo, SDB. 

Do boja volám Pána 
Dnes do boja Ťa volám, Pane! 
Pridaj se k nám, veď Ty 11'.láš zbrane : 
Tu zadrž, zraz i zavráť zlobu! 
Hänba ím! Už, si jamu kopú! 
Aj pre nfoh značils' priepasť zkazy 
Nerozwn na, t.o jazyk plazí 
Osievaj! - plevy vietor berié.,. 
Potom nech anjel stráži dv-are 
a poženie ich -do tmy hrôzy 
i bieda na ních nech sa/ vozí! 
V1astna sieť nech sa na ruch smeje! 
Nech vedia, kto Je náš- Bob a kde je! 
Vel'h--ý je Jahve, dobroprajný 
Chvälte Ho v reči každej krajny ! 

Raz nápor z netušenej strany 
sosnovaJ na mňa -súsed planý 
Nevďačník! Zru'í som vel'a konal 
a trpel celý pa,šipnál 
súcitil, prosbou vZ<lychal k Bohu 
On, cerí zuby, dvíha. nôhu 
spolčí sa. s levmi, - zbofoýcb plašia 
vraj, služba Božial nevynáša 
Viac má, kto dúfä v pomoc Božiiu 
než na čo sa tam biedne zmô,ž'u ! 
Ja telom-dušou plesám v Pánu 
Kfurí s ním ľahli,- iste. vstanú 
On nedal zaspať žiadnej krivde 
č-0 prosba siala, skoro vzíde! 
Enns

1 
20.X.1947. 

P, Dominik Valk-01 O.F.M. 

4 

EDÍCIA •• RÍM., 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Oliáľa. Obsahuje dejiny ·svätý.ch rokov, in
fo1mácie o Milostivom roku 1950 a · popis 
rímskych odpustkových bazilík. Má 167 
strán a 17 obrázkov. Cena: neviaz. $ 1.00 
v.iaz. $ 2.00. 

* 
Sväzok 2. - « Vatikán, Sídlo Námestní-

ka Kristovho » od Dr. Ignáca Zelenku. Ob
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
sídlia r'ímski pápeži. Má 235 strán, 10 plá
nov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena: 
neviaz. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

* 
Sväzók 3. - « Sv. František z Assisi >> 

od Augela. Colombn. (Z tal. pFeložil: 
Eugen Vesnin). Ob,sahuje pútavé vypravo
vanie o živote sv. Františka Assiského, 
apoštola evanjeliovej chudoby. Má 160 
strán a 2·5 obrázkov. Cena: neviaz. $ 1.00, 
viaz. $ 2.00, 

* 
Sväzok 4. - « Pápež, Cirkev a Rím» od 

Igina Giord~tlho. (Z tal. preložil: Ignác 
Zelenka). Obsahuje pádne odpovede na ná
mietky moderných pohanov proti sv. Otco
vi, :ťat. Cirkvi a mestu R.ímu. Má 132 
strán a 30 pekných obrázkov zo život.a 
rímskych pápežov, kat. Cirkvi, Večného 
Mesta a slovenských katoll.kov doma i v 
cudzine. Cena: neviaz. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

* 
Sväzok 5 . - « Svätá Stolica» od Dr. 

Ignáca Ze-lenku. Obsahuje poučné state o 
katolíckej hierarchii, pá.pežskom štáte, kú
rii a dvore a o pápežských vedeckých, vzde
lávacích· a výchovných ústavoch v Ríme. 
Má vyše 200 strán, 50 obrázkov, 12 pero-

. kresieb a celý rad užitočných adries. Cena: 
neviaz. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

Objednáv:ky s pripojenými peniazmi v 
hotovosti, money-orderom alebo čekom je 
najlepšie poslať v registrovanom liste na 
adresu: 

« RIM >> 

Casella Postale 9IIJO 1 

Roma, Italia 



Listujúc našich básnikov 
(Telegrafickým štylom) 

I. 
Je to taká vzácnosť dnes listoV'ať v cudzine našich poetov 

(niektoré básne) a vybrať z nich dve-tri myšienky. 
Hviezdoslav. Vefäé meno. Nosí sa podľa vkusu časov. V 

básni « Prosba » učí rriil.ovať Boha. 
« Bože, Otče 11árodov, 

prosíme Ta:, vzhliadni okom 
llíll náš národ osirelý )) 

V diaľke často pozeráme nazad, domov, velebím~ hory, 
ktoré nám tak strašne ciliýbajú. Dlhomír Poľský, básnik nábožen
sko-buditeľský a národný, ta:kto spieval o horách: 

« Hory, hory, husté hory, 
švihlé jedle, smreky, bôry! 
V o váš chládok náhlim, chvátam, 
ked' mi túžba srdce morí ». 

Poľský bol napísal aj utE>še.nú báseň « Bože, čos' ráčil », 
shudobnenú majstrom Mikulášom Schneid€rom-Trnavský:m. 

Medzi básnikmi Stúrovej školy vynŕkal Ján Botto. Presl:i
vil sa skladbou. ktorá sa volá « Smrť Jánošikova ». Bol to bo
jovný básnik. Nutkal do zápasov. 

» Hor sa, Slovák, čuj otčinu! 
Tu čas pravý, maj sa k činu! 
Miera kliatby dosiahnutá: 
či chceš voľnosť, a či putá? 
Pánu Bohu pfr,;.-ahám, 
že sa priahať viac nedám! ». 

Kto by sa mo_~ol vyrovnať A. Zamovovi? Jeho spevom o 
slobode, o Sloven_sku, o voľnosti? Aká klasická je ·báseň jeho 
« Moja vJasf ». Cujme a:spoň nieoo z nej. 

« O, zem ty krásna, slru-Jká mati moja, 
za tichých nocí v mojich snoch sa vežíš, 
živičný pozdrav nesie, vá!1ok chvoja, 
mesačnou cestou v ·ústrety mi bežíš, 
kde naše n1alé, rodné chaty stoja 
sťa hnieula teplé, krásna mati moja, ». 

Silný pôva;b básne nás núti citovať aj iné •pMáže, lebo veď v 
diaľke, v emigrácii sme pln.e odhádli nedoceniteľnú nádheru Slo-

Krásy nášho domova 
Bystrá. Oravienka z.a svitu mesiaca. 

Slovenský obzor 

Slovenské v-lanoč11é posolstvá. 
K minulým Vianociam a Nové
mu roku :viaceré osobnosti slo
venského n,ájbóženského, kultúr
neho i politiC!kého života v zah
raniči ~ali Slovákom doma i 
v emigrá,cii príležitostné po
sol1Stvá, z ktorých ni~ktoré sme 
aj my -dostali, ale na-koľko priš
ly už pjo redakčnej uzávierke 
vianočného čí.sla <( Ríma », ne
mohli sme icl;t uverejniť ani sa 
o nich zmieniť. Posolstv~ 'boly 
uverejnené vo viacerých sloven
ských novinach i časopisoch a 
baly tiež vysielané roz,ličnymi 
r9zhlasmi, 

Dr. Ignác Zelenka štyriclsiat
llikom. Dňa 22. jan.uára t. r. do
žil sa 40 _rokov sv:ojho života dr. 
Ignác Zelenka, majiteľ, vydáva
teľ a hlavný redaktor. « Ríma >>. 
Dr. ZelenJrn je rodák z Mok
rého Hája pri Skajici na záp. 
Slovensku. St.r~dnú ško1u. vycho
dil v Ska'lid, univerzitu ab,sol
voval v Ríme, kde bol d'\lakrát 
promovaný na doktora : r . 1940 
na Pápežskej Gregorovej UPiver" 
·zite a r. 1945 . na Král1ovskej 
rímskej univerzite, na ktorej po
čas vojny bol tiež lektorom sl-0-
ven.činy. Absolvoval v Ríme aj 
školu kmhovnícku a archivár
sku. Od r. 1943 je kniliovníkom 
vo Vatikál)e, ka-m sa dostal pre 
z.naJosť cud:zfoh rečí na odpo,ú
ča:n.ie J. Em. ndip. Eugena kard. 
Tisseranta, tajomníka Posv. 
kcmgregácie pre Východnú Cir-
1kev a teraj$ieho p.ekana Po-sv. 
ka-rrl.inálskeho sboru. V rokcch 
1945-1948 ako zá~tupca Sdru
foriia !:!lovenskýcli katolíkov v 
A,rnerike zorganizoval a ·.riedúl 
ústredie sociálnej starostlivosti 
o slovenských emigTantov v 
Europe, o čom výjde dolpunen
tárny spis. R. 1948 z.a1o-žil pre 
Slovákov v šírom svete časopis 
a edíciu « Rím », ktorým teraz 
venuje všetok svoj voľný čas. 
Za svoju kultúrnu a sociálnu čir:
nosť vo Večnom meste, _kde ži
je u,ž 20 rokov, bol vlani vyzna
menaný Rytierskym rádom 
Naj~v. Spasiteľa. 

Budovateľskái čim1osf Rev. 
Pavla M. Pekárika. Rev. Pavel 
M. :Pekárik, far:µ- osady sv. An-
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Kláštor SV, Anny 
ktorý pre ctih. Sestry v 

Emmaus, Pa (USA) postavil 
Rev. Paul M. Pekárik. 

ny v Emmaus, Pa, USA vyvíja 
v poslednom čase pozoruhodnú 
budovateľskú činnosť. Behom 
minulého roku postavil pre ctih. 
Sestry, ktoré vyučujú v jeho o
sade. pekný kláštor, dobudoval 
stavbu kostolných veží, ktoré 
2:'írokov stály bez strechy, a te
raz ide stavať novú osadnú ško
lu. Všetky stavby prevádza bez 
architekta. k čomu dostal sú
hlas od svojho p. biskupa. Robí 
to z úšporných dôvodov. Len na 
stavbe kláštora sv. Anny ušporil 
pre osadu okolo 30 tisíc dolá
l'OV. 

Pán Jozef Gondar odchád1.a 
z New Yorln1. Zástupca « Rí
ma» v New Yorku p. Jo,zef 
Gondar nám oznámil, že zo 
zdravotných dôvodov odchádza 
z mesta na, tjdiek, kde sa musí 
liečiť. Bude však v medzfach 
svojich možností aj naďalej 
pracovať za náš časopis. Praje-

11 Slm,áci v šírom. s,,ete ! II 

1 «R ÍM» 11 

1 

to 7e VÁŠ časopis! 
11 

C3 

11 

1 
Podporujte ho, 

II 1 
rozširujte ho, 

ľ prispievajte 
II 

1 
do neho! 

lf 
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venska, jeho miest, dedín, hôr a lúk, potokov a jazier, ľudu a 
národa: 

« O, zem ty h-rásna, moja,. mati sladká, 
kele Váh sa perJí. šuhaj ovce hladká , 
oráčom tvojim kývam ,. ťo<lnom poli, 
kde klasov spev sa. ,•b1í po ú<loli, 
kde u nôh kríža kľačí moja ma.tka, 
to ty si, moja <lomovina. sJadl,á ». 

Osvaldova družina sa dobre zapísala do dejín slovenského 
oslobodzujúceho boja. Dvíhala národ kultúrne. nábožensky, lite
rárne. Jej bá~nik, Tichomír Milkin napísal veci, ktoré aj nám 
majú čo povedať. Z jeho poezie často zaznieva čistý, ná,božen
ský cit, ľútosť a pokánie. ba františkánska pokora, ktorú tento 
básnik našiel pred Kraskom a ju zvýramril: 

« O, Bože večný, Boi.e milostivý, 
hľa, v nízkom prachu pokorne stojím, 
pred bleskoskveli'1ll, slávnym trónom Tvojím, 
čo svety borí. tvori, mŕtvi, živí ». 

V ,poslednom verši básnik umne naznačuje celú našu náuku o 
Bohu Stvoriteľovi, Správcovi a Udržovateľovi celého svetového. 
prírodného a astrálneho poriadku. Milkin sa občiansky volal 
Ján Donoval (1864-1920). 

II. 

Lepšiu ná.rodnú budúcnosť chystal svojim básnickým a ži
votným dielom aj Grebáč-Orlov. On je vlastne pôvodcom kato
líckej modernej poezie na Slo_vensku. Ako slovenským spisova
teľom vôbec, tak aj jemu ležaly na srdci dve veci: náboženské 
a národné. Grebáč podchytil národnú jar slovenskú, ale na dne 
jeho duše zostaly oorazy. ktorých oprávnenosť potvrdil čas: 

« Páč, už je jar tu! Prišla nečakane - duch mi 
[techou Illesá. 

Lež radosť moju nepokoj kýs' kalí 
tie vrchy - páčt.e - na nich snehu zdrapy 
a severák tam z(1ri kclesi v diali 
smíd' len nás zima vari neprekvapí>>, 

A veru, náš národ prekvapila zim.a ukľ1.ltá.nska . Kedysi Boh 
posielal starým Zidom prorokov. aby ich viedol a učil. Neskôr 

·posiela básnikov, vizionárov. ľudí intuície, aby hlásali čistú prav
du, ukazovali ju a strážili. 

Teta Ľudmila, takto Podjavoľinská, obohatila slovenskú li
teratúru cenným prínosom. Utvorila prekrásne balady, lyriku 
osobnú i národnú. Co jej život odňal, ako privátnej osobe ( zo
stala samotárkou), to jej pridal na mene, na váhe práce vyššej, 
tvorivej. Videl som ju iba raz, ale nechala st opy v duši mojej 
svojou disciplínou, kultúrou a podnetnosťou. Podjavorinská ve
lebila slovenskú reč: 

« Veď nad t.ej mlnvy sladké, drahé znenie 
mne v šir~m svete lrrajšej hudby nenie }>. 

« Nehaňte dobrý slovenský ľud » ! voll).la do sveta. ako ke
kedysi Andrej Sládkovič ! 

« Vraj biedny je - a Sľllce neceníte! 
Vľaj slabý - nie ! on silný v zbožnom cite, 
Yo viere jeho sila, jeho túžby. snalrľ! 
Ach, uehajíte mi ľud môj, ľucl môj drahý! ». 

Slovensko nie je svet. Bratislava nie je Paríž, Tatry nie ;;ú 
Svajciarskom. Chudobné chaty, dedinky v údolí ... 

« Ze ch1ttky sú to prosté, bezo ceny? 
'!\lne láska k rodu chalúpky tie mení 
v rad palácov, v nichž všetko samý skvost: 
tu diamant viery, 1:ierly, čistó mravy, 



tu pies ne - kaidý drahokam je pravý 
a všetl,y ducha bohatstvá sú zdroje. 
Ach, nehaňte mi to Slovensko moje! ». 

To je duchovná tvár slovenská, slovenské srdce, slovenská 
myseľ. J e v tom hlboký realizmus . Podjavorinská je z ~j gene
r ácie ktorú ešte romantické hnutie bolo učilo oceňovať ľud, ako 
zákl~d všetkej energie; prírodu, ako predobraz tvorby a diela, 
prírodu, úvod k Bohu. Vysoké ocenenie slovenského ľudu je na 
mieste. My čo sme pochodili svet, majúc nové kritéria porovna
nia. dávame celú pravdu a kredit tým, čo chvália ľud slovenský 
pre jeho mravnú, etickú a nábožen.skú hľbku, do ktorej, 
pravda, rušivo zasiahla už: prvá .svetová vojna a udalosti po 
nej. V tých « chalúpka!ch rodných je celý raj ». Vlastne l:;ol a 
mohol byť odhliadnuc od dnešnej bolestnej. sitúacie na Slo
vensku, ktorá však, ako veríme a. stále hl~samc, je iba dočasná ! 
Reč ľud, rodný kraji! Co za skvosty! Vieme to my dokonale. 
z en{ tá krásna, zem tá sladká večná mati naša, ktorá stále 
volá tak, ako volala kedysi Kukučina z P atagónie . Túžby po 
nej v duši sa nám búrne roja. Smer k nej vieme. Len- povel 
spustiť . Víťazne sa svojeť sberie. Niet tu toho zlata, čo pochod 
nazad zmarí. 

Revolučné básne písal aj V. P. Tóth. Bolo treba burcovať. 
bolo treba národ z ospalosti dvíhať: 

« Rušaj, bratku, r ušaj rezko 
na. vi·aha slobody, 
do boja nech vstáva všetko 
z oh_yzdnej poroby! 
Hor sa, hl'atia, za rocl milý, 
zničme tých, čo nás kazili! ». 

III. 

Iskry a oheň do národného života slove-nského vnášal Martin 
Rázus. Písal ostrým peron1, bol duchaplný, nebojácny a mal 
istú šírku. J eho talent sa uplatnil v próze i vo verši. Jeho sve
tom bola poézia. Najprv lyricko-intímna, .potom rea1isticko-ná
rodná. R ázus učil láske k náro~u, k svojeti, k zemi pod Tatrami. 
V štvorsväzkovom románe « Svety » videl záchranu slovenskej 
inteligencie v tom, že sa prinavráti k zemi, ku sedliactvu. Hrdi
na tohto románu si soberie sedliačku za ženu a opustí kancelár
sky stôl. aby mohol žiť v prírode, byť šťastný v poli a samostat
ne, neocÍvisle sedliačiť. Symbolom národa je zástava. Rázus vy
soko k1adiP- úctu zástavy : 

« O, pobozkaj lem tejto zástavľ -
na. znak, žes' jej - ach, jej a celý, celý, 
a b.-vi~š hroby tých, čo za ňu mreli, 
ich pamiatka v nás akživ neskoná -
čo kažclým n1Ia.toru padli na \Tahov, 
zťúb a vedz - bozk ten tvojo11 prisabou ! ». 

Niektorí spis·ovatelia zanechajú po sebe veľa diel a nistóriä 
ich často chytro zá:budne. Je to preto, že nenapísali nič podstat
ného. nič svojrázneho, nového. Niekto napíše jednu dve básne a 
jeho ' meno sa -skvie v 11árodn~m Pante?lie, medzi tými,v_čo. s~ 
nesmrteľní. Keby Karol Kuzmany, ktory nam zanechal ziarivy 
príklad spolupráce s Moyzesom, inak povedané protestantského 
predáka s katolíckym dejateľom, nebol n~písa,1 len j~d:n ver~, 
jednu pieseň, hymnu « Ktov .za pr~vd_u hor1 » .. bol by s1•nou za,1-
stil trvalé miesto medzi vecne zrvym1 menami v slovenskom ua
rorle. Horeť za pravdu, obetávať za ňu, pravdu, hovoriť, šíriť ju, 
biť sa za ňu to· je veľkosť. Cnosť vždy zvláštna.Kde je prakti
cký sociálny' cit, alebo ako to, original.ne J?ÍŠ~ Kuzmány « kto_ nad 
krivdou biednych slzu vyroru »; kto obrani vlasť pred nepriate
ľom, « pred ohnivý,nt drakoll:- vl1~ť kto zaclo1:í ». tom~ patrívčesť; 
sláva, uznanie. Aka nedocemtel na prednosť Je o~obna statocnosť 
v očiach básnika! 

me mu na vidieku príjemný po
byt a skoré vyzdravenie. 

Slováci na Novej Guinei. Z 
listu slovenského lekára Dr. La
dislava Chlumeckého, ktorý už 
niekoľko rokov pôsobí na No
vej Guinei, sme sa do,zvede1i, že 
len na severnom brehu austral
skej Novej Guiney účinkuje áž 
12 slovenských misionárov ( 7 
slovenských misionárov z USA, 
2 novoprišlí pátri zo Slovenska. 
2 frátri a jedna ctih. Sestra me
nom Bohdana) . Všetd .sú naslo
vovzatí Slováci, hrdo sa hlásia k 
svojmu pôvodu a sú všetci za 
samostatnosť Slovenska„ Dr. 
Chlumecký nám tiež poslal o
brázky a zaujímavý článok o ta
mojších domorodcoch, ktorý u
ver ejníme v niektorom z budú
cich čísel « Ríma ». 

Snemovanie Médzín.á,rotlného 
sväzu kresťanských pTacnjúcich 
ut.ečencov a emigrantov. V prvej 
polovici novembra m. r. snemo
val v belgickom hlavnoln meste 
Bruxelles Medzinárodný sväz 
kresťanských pr'acujúcich ute~ 
čencov a emigrantov. Zúčastni
lo sa na ňom desať rozličných 
národných organizficií zo slo
bod n:ého sveta. Slovenské záuj
my zastupovalo z poverenia 
Sväzu slovenských kresťanských 
odborových organizácií, Sdru
ženie f!lovenských kresťans
kých robot níkov vo Francúz
sku, ktorého: predsedom je p. Jú-

Na.ša čitateľka 
pí. Jena Baťová Mitrovich zo Sao 
Paulo (Brazília) v krásnom slov. 

ľudovom kr oji z Piešťnn. 



lius Czirák a tajomníkom p. Vla
c:limír Lukáč. 

Z divadelnej činnosti argen
tínskych Slová.kov. Medzi sku
točn~sti hodné spomienky mo,ž
no žačleniť Mikulášsky večierok 
k , ' tory bol v Slovenskom kultúr-
nom spolku v Buenos Aires. Na 
javisko vystúpili mladší diva
delní ochotrúci, ktorí ak sa ve
nujú viac divadlu, ra:z hudú môcť 
príjemne prekvapiť publikum. 
Tentokrát program. nacvičil di
rigent J. Sarka, kt orý prichá
d~a po odchádzajúcom známom 
režisérovi Ferdinandovi Hoff
manovi, rktorý už mal repertoár 
ochotrúkov a predviedol za tri 
roky svojho pôsobenia cenné 
kusy na ' javisku Slovenského 
kultúrneho spolku. 

Zomrel slovenský vedec. V 
nedeľu 28. decembra m. r. zom
rel v Bratislave po dlhšej cho
robe člen Cs. akad~mie vied, a
kademik Stefan Bella, autor cel
kového ideového vodohospodár
skeho plánu pre Slovensko. Vy
dal viacero odborných prác z 
_oboru vodohospodárskeh:o ako 
na pr. << Melioráci~ pôdy s pô
doonalectvom » « Sitavba vod
ných ciest a prístavov» atď. Za 
svoju vedeckú prácu bo,l vyzna
menaný v r. 1945 sloveMkou a 
v r. 1948 čs. štátnou cenou v 
oboru technických vied. 

Porušťovanie Slovenska.. Ok
rem návštevy t. zv. Ľudových 
kurzov ruštiny ľudia doma sú 
tiež nútení kupovať ruské kni
hy, najmä spisy Mar:xove, Le
ninove a Stalinove, a odoberať 
ruské časopisy. Na východnom 
Slovensku musfa obyvatelia pra
vi,deh~ odoberať aj ruskú den
nu tlac. 

Pozdrav z Tahiti. Dostali sme 
nedávno po~drav v Tall.!iti od 
nášho priateľa p . Ľudovíta Bíru. 
ktorého aj čitatelia poznajú z fo. 
tografie a listov. ktoré sme v 
« Ríme » už uverejnili. Pán Bí
ro je mladý slovenský emigrant, 
ktorý sa naj.prv u,sadil v Anglic
ku, potom v Austrálii a napo
kon s~ presťahoval na Nový 
Zeland. A teraz sa dozvedáme, že 
je už na Tahiti. Nevieme, či koná 
turistickú túru alebo hľadá !i10-
vý domov. Dúfame, že nás čos
koro prekvapí podrob-~ejšimi 
zprávami. Dakujeme mu za po
zdrav a prajeme mu mnoho šťa
stia ni:i, potulke po Tichomorí. 
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« Kto si st.ojí slovu, čo priam shŕkne svet, 
komu nad ·stat.očnosť venca v nebi niet, 
koho dar nesvedie, hrozba nes){loní: 
tomu moja pieseň slávou zalbvoní ». 

Nie majetok, ani nie titul, spoločenské postavenie, ale vnú
torná česť, statočnosť v myslení a správaní sa, to je čosi, čo mož
no o:zaj obdivovať. Sľachetným patrí, podľa básnika, nebo; pod
lým, peklo. Taká _je pravda božského zákona. Tu ľudské filoso
fovanie nemá miesta. Treba si uctiť boiskú pravdu. Ten, « kto 
ctí pravdy božskej božské zákony » je slávny. Niet inej slávy 
pod slnkom. K. Kuzmány ospevuje výnimky, brdinné postavy, 
vnútorne veľkých ľudí. osobnosti a nie modly, hodnoty a nie 
kadejaké pseudohodnoty. nafúkané veličiny, ktoré majú nohy z 
blata. Ano tým, čo za pravdu z nás-sa boria, raz pieseň víťawé
ho dobra na počesť zazv,oní. Túto velebnú báseň nestačí spievať, 
treba ju mať premeditovanú a vidieť jej praivé jadro. « Nad sta
točnosť niet čnosti », prizvukuje Hviezdoslav. 

IV. 

Uderné básne pisal Ivan Javor. Jav:or má aj hodnotnú poéziu 
sociálnu, veď pochádza z baníckeho kraj,a a lyriku osobnú, plnú 
vnútorného zápasu a rozbroja moderného človeka. Pôsobivá je 
Javorova báseň o matke. Je to osláVJD.a pieseň tej. ktorej ďakuje 
každý z nás za toľké veci: 

« Hľaď v blankyt J1ôrnych jazier, 
v Júk zeleň, v kúzlo hory, 
či krajšie sú jak pohľad matkiu, 
čo pre teba sa borí? 
Hľaď na tvár rannej zory, 
či väčším oh1'í.oon horí, 
jak líce starostlivej matky? ». 

Tieto a iné bás.ne som s pôžitkom čítal v knihe « Slovensl,é 
deti» od J. Dafčíka. Radosť ma pochytila, že sa môžem aspoň 
len slo;ví6kom zmieniť o tých, ktorých som kedysi usilovne štu
doval. V týchto básňach som pocítil slovenský vzduch, šum slo
venských jedlí, tlkot slovenských sŕdc. Na chvíľu som odbehnu.l 
do minulosti, lebo pre nás niet nič živšieho ako minulosť. 

« O, zem ty krásna, sladká moja mati, 
ruky si spínam, v srdci si fa skrývam». 

V týchto básňach, ktoré sa mi náhodou dostaly do ruky, 
našiel som čistú lásku k Bohu a k bHžnému, úctu k rodine a 
k slobode, hlboké ocenenie slovenského človeka. Slovenska a 
jeho prírodných krás. 

Slová Hvfozdoslavove, ktoTé bol povedal spisovateľovi J. 
Dafčíkovi, som si niekoľko razy zopakoval: « Bez hlbokej a vev
nej· viery v Boha ani básniť by som nevedel; chyibovalo by mi 
srdce, a v ňom prebývajúca. láska. A možno bez tých básniť » ? -
A možno bez tých žiť, najmä v emigracii ? Bez lásky a viery v 
Boha by sme tu tboli iba trpaslíci a skôr neskôr -by sme sa stra
tili v tom priemyslovom B fubeli. v ktorom je nám dnes súdené 
žiť. 

,Ján E. Bor. 

K Vianocill,m a Jt Novému 1·oku dostali sme od našich čit.a,. 
teľov toľko blahoi,elaní, že nám nebolo vôbec možné pod'a,. 
kovať sa za. ne jednotlive. Preto prosíme všetkých, kt.ori 
si na uás z príležitosti Via1J1očných sviatkov a Nového ro
ku spomenuli, aby prijali touto cestou naše najúprimnejšie 

potľal{ovanie. 



HLAS s v. OTCA 
Položeníe Východnej Církvi. 

Výtah z encykljky « Orientale~ Ecclesias >> pápeža Pia XII. 
(Zo dňa 15. dec. 1952) 

Osem dní ~po via
noénoi:n posolstve u
verejnil Sv. Otec sv:o-
jú ďaľšiu encykliku, 

adresovanú biskupom 
Východnej Cirkvi, ktorá _začína slovami: << Orŕen
tales Ecclesias ». Okružný list nesie sícé dátum 
15. decembra, ale bol uverejnený v tlači len 31. 
decembra 1952, práve posl edný den roku,. 

Pápežský dokument je predôvšetkýfu poteše
ním a pov:Gťudením, ktoré posiela Petrov nástup
ca miliónom svo,jich synov a 'dcier1 trpiacich v 
ohni diabo[ského prenasledovania. Pápež je Ot
com celého katolíokeho sveta, preto mu leží ná 
srdci mrud tej časti Girkv~; Tajomného Tela Kri
stovho, ktorá sa ske rôzni obradmi alé ostáva 
hrdinsky verná Rímu. 

O východnú časť Cirkvi prejavovali rínrski 
pápeži vždy veľký záujem. Veď ide o milióny 
duší ktoré boly podvodmn . odtrhnuté· od Hlavy 
jedn'ej, svätej a apoštolskej 8irkvi. fob. ve<\ná 
záchrana ťaží- na ramenách Najvyššieho· Pastie
ra, ktorý cíti svoju. zodpovednosť a,ko nikto dru
hý. Preto s.ú jeho slová také láskavé a dojímavé. 
« Nech je ďaleko od Vás, - prihovára sa pápež 
východným biskupom - aby ste klesali na du
chu!. A1ko Vaši predkovia vyšli nepremožení z 
toľkých nebe:zpečeni,tiev a nástrah ,práve svojou 
nezlomnou vôľou, hotov-Ou aj na mučeníctvo, tak 
i Vy, ú2Jko spoje;pí s veriacimi labnského obra
du -a podpornvaní s neba nemáte sa čoho obá
vať >> . 

Pápežov okružný list je však i žalobou a t.oz
horčeným protestom proti všetkému, čo sa 
podniká proti Cirkvi v skorntJ.ni29vanýoh _ štá
toch. Zúrivé. protináboženské prenasledovalrrie, 
rozpútané .komunistickými· réžirnami chcff ioz
vrátiť, spustošiť a vykorerii,ť kviťp.úc·e 'kresťa.n..
ské s,poločnosti. Kým prvej sa napá.d-aly, ni\:)kto
ré články viery, dnes sa ide qpo,vážlivq ďalej. 
Terajší nepriatelia Výcho?nej Cirkvi_ chcú v-y-· 
hladiť a od koreňa vyvrátiť všetko, čo je boiské 
a náibo·ženské. Surovo- šliapu Božie zákony a 
posvätné ustanovizne, akoby išlo o nejaiké pove
ry a škodlivé veci. Koľko .bezprávia a krívd mu
sia podstúpiť katolíci VýchťJdu ! ·Sv. Otec výslo,vc. 
ne spomína na smrť odsúdeného bulharského bi
skupa Bosilkova a ukrajinf?kýi;h grécko-katolk
kych nadpastierov, ktor,ý,c_~ Fuskí komunisti 
hneď po voj-ne-odvliekli do Kieva a tam postayi
li pred sµd. Sv. Otec rozhorčene odsudzuje. ná
silné deportácfo katolíckyc:h veriacích obidvoch 
obradov, ktorýc:J,1 vytrhujú ,z, rodín a domovov a 
odvláčajú do ďalekých a neznámych kr ajov, kde 
sú pozbavení všetkej náboženskej p~moci a úte-

chy. « Všetky tieto úkrutnosti, - prne Sv. O
tec - doslova, naplňujú h0rkou bolesťou naše 
srdce, že sotva sa vieme zdrž°ať sí:z a plaču! ». 

Tieto do neba volajúce zloči:hy, páchané na 
veriacich, -kňazoch i biskupo~h nesmú ná$ však 
2lľlechutitť a vohnať clo zúfa)stva:. Ba práve nao
pak, majú upevni.ť našu nádej v, Spasiteiľa, kto
rý predpovedal tieto útrapy a z!'l-nec-hal nám i 
slová .povzbudenia: Vy ib-udete trpieť prenasle
dovanie, ale dôverujte, lebo ja som: premohol 
svet! · 

Napokon po,vzbudzuj~ :Sv. Otec ka.1:~líkov ce
lej Cirkvi, aby rozmnožili S'Voje m0dlitby a vy.
proso:va:li milosť vytrv-afo-sti pre "ťýeh 1bratov a 
,sestry, ktorí sú v nebezpečenstve. Kňazom a bi
skupom káž.e Sv. Otec, aby si: čím častejšie spo
mínali pri altári na tých olťái::nych 'bratov, kto
rí už nemôžu celeb.rovať sv, omšu, lebo sú po 
žalároch a koncentračnýcih tá-boroch. Modlitby1 

sv. omše a skutky pókán.ia iste· uprosia Božie 
Milosrdenst vo, aby skrátilo tieto dni _ navštíve
nia Východnej Cirkvi a aby .rozlomilo putá, . v 
ktotjcb. sten:ajú totl~í gréck;o-k:att:,i:lic_i len preto, 
lebo sa pp0vážili hrdinsky br~nít práva a ul:lb?-
novi.zne svojh9 rtá•boženstva. Modlitby 9elej Cirk
vi iste priskoria hodin~1 v ktpre,j kresťanská 
pravda, 0sp:ravodlivosť .a. pokoj, tieto :ti·~j:vzicnej
šie.-p0,k1ady ľudstva zvíťazia a budú ti:iumf0,vať 
vo vietkých národoch zemegule: · 

ApoštQiské Pož~hna'Qie, ktoré Najvyšší cir
kevný Bastier udeľuje biskuP.om im sv~reným 
stádam a najmä prenasl~dovaným ~resťanom, 
ma 11"->yt z.ár~ou, aby sa tieto túžby čím skôr u.
skutočnily; 

• •ŕ; 'ľ-
S'EARE RO'u N:U('( ' 1 RfMA „ 

. A} Neviazané..: 
t;Jli~ž~o'Vé · čís.lo {19,48) 
~gfoflt ·1 fl:![49): . . 
~injk ]! (195().:) 
Roč~ m (1:95Jľ 
Roč'1.íli IV ti95Z.) 

BJYfazaué:-: 
tJk~~O};-Č-~CÍffe~O (,lP.118) 
Koon.ík I (19¼9) . . 
R~ník II (1950) 
~-oei:ul<:• m (J 951) 
Ročník IV (195-2) . 

Dostať na adrese: 

Rozob:r:ané. 
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$ 2.00 
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Rozobrané. 
$ 4.00 
$ 4.ÓO 
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SV. FRANTISEK Z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMBO 

Kázeň vtakom 

Františkovi sa zdalo. že na ceste svetom sa 
vystavuje tomu, čo nazýval zaprášením duchov
ných nôh. Vykonaný čin nedosiahne nikdy vys
nenej krásy. 

Dostavovaly sa uňho chvíle neistoty a skleslo
sti. Mnohé veci si vyčítal a ,cítil silné pokušenie 
uchýliť sa celkom do samoty. 
Napodobiť Krista ... Ako sa mohol toľko domý

šľať? Na miesto toho, aby zachránil druhých, 
sá12,1 sa vystavuje nebezpečenstvu záhuby. 

Co má robiť? .. . Rozhodol sa. že sa poradí so 
sestrou Klárou a bratom -Silvestrom, i poslal k 
nim brata Massea. Klára a Silvester v modlitbách 
prosili Pána o radu a oba poslali Františkovi od
poveď: « Bôh chce, aby si išiel a kázal · pretože 
si ťa nevybral, aby spasil len teba, ale

1 
s tebou 

ešte iných ». 
František dodal si odvahy a hneď sa sobral. 

súc hotový zasa ísť v mene Pánovom. · 
Vydal sa na cestu s dvoma druhmi. Keď došli 

medzi Cannaru a Bevagnu *: videli poz dlž cesty 
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Sv. Fra11tišek káže vtákom. 
obraz od Giottu. 

na stromoch kŕdle vtákov. A veľké množstvo ich 
bolo na poliach. František povedal druhom: « Po
čkajte tu na mňa; pôjdem kázať svojim bratom 
vtačkom ». A išiel na pole a začal kázať: « Moji 
bratia vtáčkovia ... ». Coskoro tiež vtáci sediaci 
na stromooh slietli k nemu. Všetci sedeli ticho a 
nepohnuli sa ani, keď sa ich dotýkal plášťom, 
prechádzajúc sa medzi nimi. « Moji bratia vtáč
kovia, máte mnoho povinností k svojmu Stvori
teľovi, a preto vždy a na každom mieste musíte 
Mu vzdávať spevami chválu a slávu, pretože Vám 
dal slobodu k lietaniu; kam sa vám zachce, a spe
vavý hlas. Nesejete a nežnete a Bôb vás sýti a 
napája z prameňov, dává vám hory a údolia za 
úkryty a vysoké stromy pre hniezda. Hoci nevie
te ani priasť ani tkať, dáva vám i vašim deťom 
potrebný odev. Stvoriteľ Vás veľmi miluje. po
skytuje vám toľko dobrodenia. Preto vystriehaj
te sa, moji bratia vtáčkovia, hriešneho nevďa
ku a chváľte neustále Pána». 

Po týchto slovách všetci vtáčkovia začali ot
várať zobáčky, trepať krídielkami a poskakovať, 
akoby svojim spevom a pohybami chceli preja
viť radosť ... František sa veselil s nimi, šťastný, 

že toľko je tých vtáčkov a ako sú pozonú a druž
ní. Potom ich požehnal, načo všetci vtáčkovia 
vzlietli zo zeme, v jásavom speve sa vzďalujúc a 
tvoriac na nebi veľký kríž. 

Na ceste Alvianom. keď napomínal ľud pri 
svojom kázaní, lastovičky vo vzduchu robily ta
ký švehol, že nebolo mu dobre rozumieť. Počkal 
chvil'u a potom im povedal : « Moje se~ričky la
stovičky, už ste sa dosť narozprávaly; teraz ne
chajte hovo-riť tiež mňa. Buďte pekrLe ticho a 
počúvajte aj vy slovo Pánovo ». A lastovičky 
ihneď sa usadily a slíchly. 

Táto .ieho nežnosť a dôvernosť budila duše zo 
sna. Každý tvor strácal pred ním svoju vrodenú 
plachosť. Na jeho lásku odpovedalo každé stvo
renie. 
Obyvateľstvo videlo v ňom posla Božieho a 

preto ho tak uctievalo. 
Jeho kazateľské putovanie bolo nepretržitým 

víťazoslávnym ťažením. Všetci ho chceli vidieť, 
slyšať a následovať. Kade sa ubieral. rástly v 
ľudovej predstavivosti zázraky. Iste mal veľký 
vliv nad zlými duchmi. V usobranej modlitbe 
čerpal skoro nadľudské duševné sily. Z jeho o
čú a celej bytosti vyžiaroval onen dobrý vliv, 
ktorý používal všade s celou svojou láskou. 

Preložil: Eugen Vesnin. 

Toto· dvojčíslo « RDIA » vyšlo oneskorene 
pre c,horobu ( chripku) našich tlafiarov. 
P rosíme čitateľov o· prepáčenie. 

Vydavateľstvo. 
1 • 



.. J 

SVATA ST-0 -LICA 
l\apitola z rovnomennej knihy Dr. I. Zelenku 

Svätá alebo Apoštolská Stolica, nazývan:i tiež 
Rímskou Stolicou, Pápežskou Stolicou, Svätope
terskou Stolicou, Rímskou kúriou (lat. Sancta 
Sedes, Apostolica Sedes, Sedes Romana, Seďes 
Papalis; Sedes S. Petri, Curia Romana) , alebo 
v novších časoch prosto Vatikánom (taL Il Va
tícano) , je súhrn zriadení, úradov, ú~tavo:v a 
osôb, k;t9rých používa pápež ako Najvyšší Uči
teľ, Najvyššia; Hlava. a Najvyšší Veľkňaz ka
tolíckej Cirkvi. 

Cirkev ustanovená Ježišom Kristom ako vidi
teľná spoločnosť, ktorej cieľom je p9kračovať 
vo Vykupiteľskom diele. spa,senia ľudí, mu.5Í m:1r 
aj svoju správu, b.ez -ktor,ej žiadna spoločnosť 
nemôže jestvovať a prospi~vať. A o túto správu. 
sa postaral sám Pán Ježiš tým, že ustanovil 
apoštolov na čele so sv. Petrom za s:právcov 
Cirkvi, ktorým dal potr,ebné právomoci a ostat
ným veriacim rozkázal ich poslúchať: « Kto vás 
-počúva, ~a počúva; kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda». 

Moc, ktorú apoštoli dostali, je; i;-ázu čisto du
chovného, a vzťahuje sa na všetko to, čo · je 
potrebné, aby Cirkev mohla ús,pešn-e vies~ rudí 
na ces,te sp~y. Nevzťahuje s:a na zálež1lto.sti čisto 
svetské, alm je správa, št,áto,v, svetské súdy 
atď. Moc apoštolov v Crrkvi prešla na ich ná-
stupcov. . 

Duchovná cirkevnä. moc sa po latinsky volá 
Potestas Ecclesiastica, a po grécky Hierarchia 
(Hiera = svätá, a:tchia = moc, vláda). Slovo 
hierarchia rozumieme však . dvojako: objektívne 
a subdektívne. Óbjektívne znamená cirkevnú 
mo{! organicky zadelenú a rozvrstvenú. Subjek
tívne znamená .osoby, ktoré sú nositeľmi tej 
moci. V obyčajnom hovore. sa slovo hierarchia 
skoro vždy rozumie o osobách. cirkevnéj moci, 

Hierar<:hiu oibjektivnu, čiž_e <luchovnú cirkevnú 
moc, môžeme definovať . ta-kto: Je to moc J e~i
šom udelená apoštolom a ich ná,stupcom,, ab,y 
spravovali Cirkev, ·a v nej vysiwhova1i sviatosti 
a iné prostr:redky spásy. 

Všeobecná cirke.vná moc sa delí 11a :. 1. moc, 
kresťanskó náuku vysvétiovať: 2. níoc veŕiacioh 
v Cirkvi spravóvaf, a 3. moc priprav-ov.ať $ 

vysluhovať sviatosti. Prvá z týchto tr.och mocí 
,=ia volá učiteľskou mocou (lat. potestas magi~
terii) , druhá správnou mocôu alebo právomocou 
(potestas iuri1;:;diqtio11!is) a tret,iat sv.fatos:f.nou 

mocou (potestat ordinis). · 
Správna moc ale-bo ,právo:mo<: ( iuriE\:'!ictio) sa 

zasa deU na: 1. mó'c záktmodar:mt 2_ :moc· 
výkonnú, a 3. moc súdnu. Jednôtlivé moci mô
žu byť- v rôznych osobách s,pojl:lri•é, alebo· odde-
IBqé: -

Pápež je nositeľom najvyššej m:oci učiteľskej 
a správnej. _ Sviatostnú moc má r-ovnakú s os
tatnými biskupmi. 

V tejto knižke -sa nebudeme zvlášť zaôberať 
mocou ueitel'.skou a sviatostnou, ale bude nás 
najviac zaujimať moc správua ale'bo právomoe:

1 

jej dnešné vysluhovanie, jej nositelja, hlav11e 
v ústrednej správe Cirkvi, ktorú voláme Svätou 
Stolicou. 

Pojem Svätá Stolica môže sa rozumieť užšie 
alebo širšie. 

V užšom slova ·Smysle Svätá Stolica znamená 
len tie úrady, ktorými pápež spravuje katolfoku 
Cirkev na celom svete. Tieto úrady sa nazývajú 
Pápežskou alebo Rímskou kúriou (Curia· Ro
mana) . 

V širšom slova smysle Svätá Stolica znamená 
bezprostredné okolie pápežovo so všetkými zria
deniami, úradmi, ustanóvizňami atď., ktorých 
;pápež, pquží;va ako Naj;vyšší predstaviteľ Cirk
vi, t eda aj ako Veľkňaz a Hlava Vatikánskeho 
štátu. V tomto smysle ju. b'eheme aj my v 
tejto . knižke, vysvetlujúc okrem P~pežskej ale
bo Rímskej kúrie, aj pápežský štát, pápe~ské 
vojsko, pápežský dvor, pápežskú kapelu, pá
pežské akadémie, pápežské vysoJré' školy atď. 

Ako rímsky biskup, má pápež v Ríme osó-bit
ný úrad. ktorý sa volá Biskupskym úradom rím
skej diecézy (Ordinariatus Urbii;;, Ordinariato 
di Romar aleibo tiež Rímskym vikariátom (Vi
cariatus Urbis, Vicariato <l,i Roma), nakoľko je 
spravovaný v mene pápeža kavdin'álom vikárom. 
Tento úrad je: miest-ného rázu _á nepatrí do poj-
mu Svätá Stoli-ca.. . 

Ako súkromná osoba má pápež pomocnŕkoy a.j 
v svojej qomácnosti, ktorí tiež nev'\;hádzajú do 
sústa vy Svätej Stolice. 

Verejné konzist-0:rium 
ktoré sa konalo dňa 15. januára 1953 vo Svä
topeterskej kazilike v Ríme a na ktorom pápež 
Pius XII. odovzdal novým kardinálom červené 

klobúky. 
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Slovo Stolica je vzaté obrazne z toho, že od
dávna symbolom biskupskej právomoci je bis
kupská stolica alebo stolec ( cathedra episcopa
lis) postavený v stoličnom (katedrálnom) chrá
me. Každé biskttpské sídlo sa volá biskupskou 
stolicou alebo stolcom. Biskupská stolica v Ríme 
sa volá Apoštolskou, lebo ju založil sv. Peter 
apoštol. Na Východe bolo viac takých apoštol
ských stolíc, ale všetky behom času zašly do ka
círstva alebo rozkolu, a dnes iba Rim má -ue
pretrhnutú katolícku apoštolskú nástupnosť od 
sv. Petra až po dnešného pápeža. Volá sa Svätou, 
čo je len čestný titol, lebo sa stará o posvätné 
veci kresťanstva a sedelo na nej naozaj mn<;>ho 
svätýoh pápežov. Volá sa Rímskou, lebo hoci 
Kristus Pán neusta·novil, že musí byť práve v 
Ríme. predsa od sv. Petra až do dnes, s malými 
výnimkami (Avignonské zajatie) sa nachádza 
v Ríme. 

A v Ríme sa dnes nachádza hlavne vo Vati
káne. na úremí slobodného pápežského štátu. 
ale čiastočne aj mimo Vatikánu, hlavne za Ti
berom, kde je veľkolepý palác Posvätných kon
gregácií, zvaný P alácom sv. Kalixta (Palazzo di 
S. Calisto,). 

V mhrnlosti až do.XIV. storočia pápeži nesídlili 
vo Vatikáne, ale pri bazilike Lateránskej, a tam 
bola aj Svätá Stolica. Od r. 1305 pápeži sídlili vo 
Francúzsku (Avignon). Po návrate r. 1378 sa 
usadili vo Vatikáne, Od XVI. storočia do r . 1870 
čiastočne sídlili aj na Quirináli. a teda aj tam 
boly niektoré úrady Svätej Stolice. 

Dnes, keď Cirkev katolícka počíta vyše 400 
milionov duší, Svätá Stolica v Ríme je ohromný 
správný súbor, ktorý je jedinečný na celom sve
te. Vyvinul sa behom 20 storočí. V apoštol
skej ďobe Svätú Stolicu zaiste tvoril s'v. Peter a 
pár jeho pomocníkov. Počnúc od II. stqročia pá
pežovi pomáhali niektorí z rímskeho <luchoven
stva (presbyterium), a to 25 kňazo-1 predsta-

' vených 25 mestským chrámom zvaným « titul~ >> 

(podľa mramorovej dosky vsadenej do priečelia 
a nesúcej meno za:kladateľa) . a 7 diakonov sta
rajúcich sa hlavnec o hmotné veci. Asi od VIIT. 
storočia pnmá:hali pápežovi, · najmä v liturgic
kých úkonoch aj biskupi siedmich oko1ných, me
stu Rímu najbližších, biskupstiev, zvanýoh su
burbikárnymi čiže pTimestskými. Týchto svojich 
pomocníkov svolával pápež často na snem, ra
diac sa s nimi o dôležtých otázkach. Z nich sa 
neskoršie vyvinuli tri triedy kardinálov. 

Vykonávaním pisárskych záležitostí cirkev
ných bolo už od II. storočia poverených sedem 
notárov (zapisovateľov), ktorí v dobe- prenasle
dovaní zaznamenávali doklady a spomienky o 

-=----. - --
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Ak sa Vám náš 

odporúčajte ho 

S'VOJtm 

jl 

časopis páči, : 

ii 

priateľom ! i 

mučeníkoch (Acta martyrum). Keď prestaly 
pr.enasledovania. týchto notárov pápež použil a
ko pisárov v svojej kancelárii. Jeden z nich bol 
vedúcim kancelárie: primicerius notariorum. 
Okrem nich už v stredoveku bolo mnoho iných 
úradníkov (ako napr. archivár, knihovník, a i.)· 
ktorí pripravovali a opatrovali pápežské doku
menty. 

Pojem Rímska kúria však vznikol iba v XI. 
stor., keď na rímskom sneme .roku 1059 za pápe
ža Mikuláša II. bolo kardinálom vyhradené prá
vo voliť pápeža. Vplyv a moc kardinálov tým 
vzrástli. Spolu s pápežom vybavovali cirkevné 
záležitosti na spoločných zasedaniach ktoré sa 
volaju konzistóriami (Consistoria). Okrem toho 
za veľkých stredovekých pápežov Gregora VII., 
I nocenta III., a Bonifáca VIII. 'bola v mnohom 
obmedzená miesta autonomia biskupov a mnoho 
záležitostí rezervovaných pápežovi. Tak rásth 
centralizácia, a spolu s ňou páipežská kúria. Ján 
XXII. 1315-34) vydal: « Ordinations et Regu
lae ». ktorými usmernil činnosť kúrie. No veľ -
kým reformátorom Rímskej 1kúrie bol pápež 
Sixtus V., k tor ý roku 1588 dal Svätej Stolici 
dnešné zriadenie tak zvaných posvätných kon
gregácií. Iba v niektorých veciach Sixtovo zriade
nie prispôsobil dnešným po~adavkám pápež bl. 
Pius X. r. 1908. V našej knižke podáme dnešnú 
sústavu Sväte Stolice. 

Všetky složky Rímskej kúrie pracujú v mene 
pápežovom. Majú toľko právomoci, kolko im 
sveri pápež. ktorý ich môže časom podľa potre
by 'zmeniť, alebo aj zrušiť. V rímskych kruhoch 
sa aj hovorí o návrhoch na nové usporiadanie 
Svätej Stolice. No kto vie, kedy a ako sa usku
točnia. 
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KNIHY A CASOPISY 
KALENDAR JEDNOTA na obyčajný rok 1953. 

Vľéfala. Prvá lfätolícka Slovenská Jle1;l.l)lot,a,, 
P. O. Box 150, Middletown, Pa. StTán 224. 
Cena: $ 1.00. 

Tento kalendár vyšiel pred minulými Viano
cami. Medzi príspevkami nachádzame články 
vzácnych dejateľov severoamerického života (na 
pr. opáta T. Kojiša, Msgr. M. K. Mlynaroviča) 
ako aj príspevky novej emigrácie (Rev. M. 
Sprinca, Dr. F. Hrušovského, Dr. J. Pauču, J. 
Mešťančíka. Dr. E. Zatku a i. ) . Celkove do ka
lendára prispelo 33 autorov. Kalendár Jednota 
ide po stopách svojej osvedčenej trad,ície : mies
tami zabáva, miestami poučuje a nikdy nestrá
ca smysel pre literatúru, poéziu (1 problémy du
še. Prvých 18 strán je venovaných kalendárnym 
dátam. ako zas posledných 44 strán soznamu 
slovenských rím.-kat. ústavov, farností, profe
sionálov, obchodník;ov a časopisov. Kalendár 
dômyselne sostavil P. A. Hrobák. Kalendár J ed
nota je najrozširenejším čítaním v Sev. Ameri
ke, lebo popri zaujímavých článkoch prináša aj 
obrázky z verejného i rodinného života americ
kých Slovákov. 
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V RISI INKOV DNE S Katolícky obzor 

Hlinený ďžbán na v,o
du, tvaru hlavy prein

kaického bojovlll.Íka. 

DOJMY Z CESTY PO PERU 

Archeologické múzeum v Chiclinu 

Studney nás vyrozumel, že .sme 
obišli vec, na ktorú nás upozornil 
spríevodca. 

Co to bolo? 
- Vidťlli ste ten kráľovsky plášť 

z farebného peria? 
- Nevidel som - zahľadel som 

sa prrekvapený naňho -. A kde že , 
bol? 

- V teji istej miestnosti, v kto-
rej boly aj vyšivky. _ 

- Plášť Sbm nezbadal; poďme 
zpäť na chvil'u. 

.- Um po obede - upozornil 
ma Smíd, - my sme tu zostali 
posl~dnL 

V poriadku. Nedá sa svietiť, ako 
.sa vraví. Nechcel by som premeškať 
poznanie cukrovaru. 

Studney ma začal odrádzať, lebo počul, že· .cukrovar nepra
.cuje. 

Co je na tom. Nechcem byť chudo:}:mejší o jednu prédstavu, 
najmä keď to n:iáme tu celkom pod n0sbm. 

- Napokon', pokusím sa opäť informovať. 
Vošli sme do záhrady, ktorá sa tiahne popri administratív

nej budove <rnkrovant Už tam bola celá naša spoločnosť. Ste
wardi lod1ú doniesli obed; podélili balíčky pre každého z nás, 
vlastne krabicu, v ktorej bolo jedlá• pre náš najprepyehovejší 
« piknik ». 

Každý si prestrel papierový ubrus na kolená, rpustil sa d-0 
jedl~ keď si vo fontáne, ktorá bola pri dom:e poumýval. ruky, 
aby zmizly z nich « stopy po múmiac,h ». 

Rekonštrukcia bohoslužieb bohu slnka In.ti 
v hla1~inQm chráme. 'N;1j:vyšší kňaz pr~vádza obraz zapálenia več
ného ohňa pomoéou čoc-ky z. leštených. kryštalov za prítomngsti 

Inkov. ·pozdľž stien sú umiestené múmie zomrelých. 

Noví kardináli. Dúa, 12. januá
ra t. r. zásadaJo v posv .. Apoštol
skom paláci vo Vatikáne Taj
né kowzistóriwn (karcl. shro
maždenie) , na ktorom Svätý 0-
te.c páp~ Piu,s XII. vym.e-
n.ova~ 24- 110vých kardi:nálq:v, 
pochádzajúcich z 13 r-0zlič
ných náro.dov. O dva dni ne
skoršie na ~úkromnej audien
cii odovrá:Ial novým kardinálom 
červený_ ,l;)iret. a dňa 15. j;an,uára, 
n:a Vetejnom lfom:ist<'>:Nu v0 
Syätopetersk~cjr bazilike~ čel".
veň:v k:161:>:uk w . galerus. Po 
týchtó ko.n;zist-otliých s'lávno
stiach, v r'ámci ktorých Sv. O
t~ pridelil .novým kardinálom 
aj určité star,o,bylé kostoly v 
Rfme zv. tituli, na Pápežskej 
Gre:go:rovej, univerzrl.te nasledo
vala slávnOstná recepcia. Vyme
nQvanim nových, kardinálov 
všetky miesta v: Posv. kardinál
skom s1bor.e; ktorých je·70, sú te
raz obsadené. 

H~i:uárodná univerzita so
ciälnych vied v Ríme. Medzina
rodná univerzita « Pm Deo >) v 
Ríme bola v poslednom čase 
premenov~á na Med.z~árodnú 
univerzitu sociá>Lnych vied. Bo
ly na nej zriadené nQvé stoli
ce a: 15{) základín na ude1'ova
nie št1J?endil chudobným študen
tom v c·elkovej sume 20 milió
nov tal.. lír. Potrebné prostried
ky soSibieral na svojej ceste po 
Sev. a Juž. Amerike rektor J.:lllj_ 

ver.zii.ty Rev. P. Modiom Ó.P., 
-pôvodom Belgičan. Jedna z no
vých stolíc b.ola pomenov:a,ná 
podl'a -zn:~m,eho moravského to
várnfka Baťu, ktorý pi:i.sPel na 
je-j-- zriadenie patriČinym ábno
s.om, 

Uznanie frančtízskemu romá
nopiscbvi. Popredný francúzsky 
roriiánopi_sec Ft. Mauri-ac bol od
menený No·belovou qenou. Je to 
záslooňé uznanie spi1s01vateľov-i 
veľkého formátu a katt>líikovi, 
ktorý francúzskemu a svetové
mu románu dal nové perspektí
vy a nový smer. On je jedinečný 
zobrazovateľ sveta ~a, hriechu, 
milosti a nadprirodze-ného po
riadku. Niektoré z diel tohto 
siávneho spi.s'.ovateľa vyšly !J.j v 
slovenskom piľeklade. Medzi jeho 
nehynúce diela patrí « 2ivoto
pis Ježiža Krista», ktorý má 
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Pán Domi11ik Ripp z Brisbane 
je naším novým zástupcom v 

Austrálii. 

oslňujúce strany, čo prejdú nie
len do kristol6gie, a:l.e aj do hi
storických strán svetovej litera
túry. Tento úspech katolíckeho• 
románopisca, všestranného, ba 
môžeme povedať monumentál
neho, naplňuje radosťou jeho či
tateľov. 

Apoštolská konštitúcia o úpra,. 
ve eucharisticliého pôstu a 
slúžení v~černých sv. omší. Dňa 
6. ja:n. t. r . .Sv. Otec :pápež Pius 
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Ak chcete 1úekomu o.ro
biť trvalú radosť, pred
plaťte mu 

# 1/:J, ,,,mH 
Je to najkraj~í a naj

zaujímavejší slovenský č.a~ 
sopis. Informuje, poučuj~, 

1 

zabáva a prináša krásne o
brázky z Večné-ho Mesta, 
zahrlldličia i domova .. Pred
platné na, jeden :rok do ce
lého sveta: $ 2,50 (alebo 
ich ekvivalent v iných me
nách), lrtoré možno postať 
v hotovosti, money-orde
rom alebo čekom v regis
trovanom liste. 

Adresa: 

« RW » 

„ Casella. postate 9100 
Roma (ltalia) 

Steward si vydýcbnul, keď odovzdal šnúdovi posledný balí
ček, zistiac, že nik nechybuje. 

S americkými novinármi a s chirurgom sme si znamenite 
pohovorili a napokon ma chceli zatiahnuť do politiky, ktorej 
priamo ziveťne vyhýbam. Prišli sme opäť k tým predpotopným 
múmiam a keď na mňa stále naliehali. aby som povedal svoje 
stanovisko o politickej situácii, vládnucej v Európe, vykíznul 
som im zo siete, prehlásiac nápadne vážne, že práve myslím 
na Mužíkov, a,ko vyrábali zlaté a strieborné nite. 

Praskali od smiechu a ja E'-Om sa zaradoval, že som prehodil 
výhybky tematiky na inú koľajnicu. 

Okrem toho nás rozveselili výslo:vní snobi, ktorých kome
diantstvo je také priezračné. Pani z výpravy, ktorú nechcem 
schválne pomenovať, bola celá zarazená, že si .má dať jedlo na 
kolená a jesť len rukami. Vrtela sa pri tom ustavične, neprestá
la si ruky utierať do papierového obruska -a každú omrvinku z 
pečiva ihneď sfúkla na zem. Bola veľmi nápadná a zábavná na 
hosťa prvej triedy. 

- Pozrite sa na ňu - upozornil ma novinár z Nebrasky, 
práve keď som si chcel pochutnať na vysmaženom kurati. 

Obrátim sa smerom k nej a vyzývavá dáma. pozorovaná so 
všetkých strán (azda sa pôvodne chcela robiť len dôležitou) 
rozbíja opatrne vajíčko, ktoré malo byť pre všetkých na tvrdo 
uvarené, a pevne ho držiac, snažila sa odlupnúť podozrivo jemne 
škrupinu. 

Vajco jej však puklo v rukách a roztieklo sa po sukni, blúze 
a klobúku, zatiaľ čo si. z pravého oka vyber-ala von kvapku z 
vajca. V tej chvíli nemohlo byť nič komickejšieho! 

Páni, sťaiby na rpovel sa odvrátili od nej na opačnú stranu, 
a dusiac v sebe lávu snúechu vstávali a odchádzali jeden po 
druhom do zá;hrady, za krovie, a,by sa na,smiali do chuti. 

Tá dáma bola, sťa malé decko a každý sa úprimne tešil z 
tohto «prípadu ». Afektácia nemá miesta v našom storočí, 
najmä, keď prechádza do groteskného. 

Kým sme obedovali prišli mtl.'ZÍkanti a tanečný pár, ktorý 
nám predstavil « ručníkový >> ľudový tanec, neibyčajne podobný 
chilskému tancu, nazývanému « queca ». 

Do hlasov muziky, ktorá vyhrávala, škriekala a škvrčala 
zaletel razom z domu prudký výkrik hrôzy. Priletel kdesi od 
fontány. Niekoľkí ·z nás sa rozbehli tým smerom a zistili sme, 
že je to tá vyzývavá dáma, ktorá si šla umyť ruky ,ku fontáne a 
vo svojom rozčúlení ani nezbadala, že neďaleko cesty, stoji búd
ka s kolom a proti vracajúcej sa vyrazil, na reťazi priviazaný 
mladý medveď, ktorého sa naľakala a chcela zahnať svojím 
zúfalým výkrikom. 

Nič sa jej nestalo. Medv~ď bol priviazaný a vyrútil sa len 
preto. že ho predtým Janík a Maria s niekoľkými deťmi podŕáž
dily . Vyletel nahnevaný proti pani Snobovej. ktorá nič netu
šiac šla okolo búdky. Deti sa. pravda dávno, utiahly a popíjaly 
« Coca-coiu », ktorej doviezli z lode celú debnu. 

Starší účastnichniesto « Coca-cola » dostali kávu, donesenú 
z lode, pravdaže v termoskách. 

Za!bebli sme sa pozrieť na ten cukrovar, ale ozaj nemali sme 
ani čo vidieť, an čo študovať. Baly tam rozmerné troj a dvojvál
ce na mletie trstiny, variče a kryštalizátory ... Slovom 1;1ič nového 
pre mňa. Zdálo sa mi. že výzorom sa cukrovar ponáša. na mú
zeum. A ten fa:kt, že cukrovar nebol v behu zvyšoval ešte väčmi 
jeho muzeálny~ráz. _ 

Vracali Sime sa do Salavery~ ale umiehili sme si zaskočiť na 
zrúcaniny starého mesta Mužíkov, nazývaného Chan-Chan. 

- Vieš, ako sa vyníroaly ~ošky Indiánov? - Skúmave poz
rela na mňa pani Baťová. 

- Nepamätám sa - odpovedal som v roztržitosti, a najmä v 
neočakávanosti dotazu. 



- Celkom ako kubistická výstava. 
- Všetci sa pustili do smiechu a Lídia vravela: Ale ma-

mička, veď tí ľudia dohromady nič nevedia a umeniu nerozu
mejú. 

- Co vám je potom srrúešné ! Za kubizmom sa skrývali dile
tanti a vysoko ašpirujúce maličkosti. Je to výsmech nových 
s;nerov. Na mene nezáleží. A potom, ten hrozný materializmus, 
ktorý tvorí základ tých nových smerov. -

- Tieto « umelecké prejavy » majú náboženský základ -
vysvetľoval p. Studney. - Oni uznávali jedného, jediného boha, 
slnko a. tomu dávali odlišné formy, raz kohúta, inokedy býka, 
ale to slnce stále vidieť z každého prejavu: zobrazili býka a 
je to býk-slnko. Pozoruhodná pri tom je myšlienka monoteiz
mu, ale zároveň zdeformovaná panteizmom, ktorý neuznáva odo
sobneného Boha, ale svet považuje za súčiastky nekonečného 
Boha. 

ZaBtavili sme sa v kostole driemajúceho mesta Trujillo, 
ktoré o<l·počívalo v odpoludňajšej horúčave a skrývalo obyva
teľstvo za stiahnuté záclony. Kostol bol preplnený oltármi. so
škami, obrazmi a freskami. Bohužiaľ nevedel som nájsť spôsobu, 
ako to odfotografovať, hoci som nešetril negatívami a so žalosťou 
som zkonštatoval, že ani jeden obrázok sa mi nepodaril. Iba na 
zpiatočnej ceste, na lodi som prišiel na to. že sa mi uvoľnil 
šrôbík na objektíve Leiky. 

Cestou ďalej sme videli domy, ktoré do, polovice boly v zemi 
a druhou vykúkaly von a tá zas bola prikrytá plechom, zaťaže
ným, aby ich vietor neodniesol. Bolo zrejmé, že tamojší ľudia 
boli znavení stálym prestavovaním nových <lomov, ktoré ze
metrasenie často zničilo. 

Aj ploty maly iba dva dróty. Nebolo nebezpečia, že kone, 
alebo muly ujdú, lebo domky sa stavaly iba tmn, kde bolo možno 
nájsť, vo vyschlom riečišti potoka, trocha vody a kde rástla, 
ako-tak mizerná tráva. 

Ľudia sedeli - v tejto chvíli - v príbytkoch, pod strechou z 
plechu a pili <<maté » (•) z hrnčekov kokosovej palmy so strie
borrnej trubice, ktorá má tú výhodu, že nechytá na seba ná
kazu z úst. 

Na niektorých plechových strechách bcla vrstva suchej 
trávy alebo krovia, ktoré zmierňovaľo prenikanie tepla stre
chou. 

Tam niekde pred « Salavery » sme odbočili a prišli na mie
sto. ktoré kedysi bolo mestom, cpevneným z h-liny. 

Zostalo z neho trčať ešte so,pár múrov, z ktorých sa však 
nedalo veľa vyluštiť. Bolo takmer neuveriteľné, že hlinené mú
ry sa udržaly v tejto podobe vyše tisíc rokov. 

Podľa ich základne bolo vidieť, že to boly malé miestnosti, 
s malými uličkami. Len niekoľko rozmerných pôdorysov vybo
čovalo z celkovej stavebnej línie, a podľa tvrdenia sprievodcu 
to maly byť zbytky niekdajších verejných budo;y a kostola. Vy
výšený kameň uprostred mal predstavovať oltár, na ktorom sa 
bohom za okázalých slávností oootovali mladi ľudia, dievčatá i 
chlap~i. zabití a upálení. Sprievodca spomínal tieto skutočnosti 
s neistotou a rozpačito, keďže z hlinených obrazov sa nedala 
identifikovať pravá povaha obetí. fä,'1ldzuje sa však na smutný 
fakt z rozmerov obetného miesta, ktoré malo formu katafalku. 
vhodnú práve pre uloženie človeka. 

,Moje dcéry sa striasly a zbledly a pí Baťová sa vzdialila 
odlial' bez slova. 

Na stenách chrámu bola hŕba reliefov. z ktorých som spra
vil sopár snímkov. Pokusne som roškriabal kúsok omietky a zi-

(-ť) !vfaté: éaj, ktorý sa robí ?. listov stromu ~rov11akého mena. Vývoz. 
suchého a 7.abaleného l1stia tvorí hlavnú čast obchodu v Paraguay, 

XII. vydal apoštolskú konštitú
ciu « Christus Dominus », kto
rou sa zmierúuje eucharistický 
pôst a dovoľuje slúženie večer
ných sv. omši v tých krajoch, 
kde to zvláštne okolnosti vyža
dujú. Co sa týka večerných sv. 
omší, tie môžu byť slúžené už 
po 4. hod. popoľudní. ale len v 
zasvätené sviatky, v prvý pfa
tok mesiaca, pri s,Jávnostiach, 
ktoré sa konajú za veľkej účasti 
veriacich a raz do týždna pre ur
čité kategorie ľúdí. 

Film o japanskej katoličke. 
Filmová spoločnosť Livia Alba 
Company natáča v Tokyu film 
o Grácii Hosokawe. japonskej 
katolíčke, ktorá žila v XVI. sto
ročí a podstúpila radšej mučení
cku smrť n.ež by sa bola zriekla 
svojej viery alebo si urobila ha
rakiri. ako ju k tomu nútili po
hania. Grácia Hosokawa sa o
brátila na katolícku vieru záslu
hou svojej služky. Jej čnostný 
život a hrdinská smrť sa stali 
obľúbenou témou japonského di
vadla a literatúry. 

Kongres talianskych kat.oJíc
kych intelektuálov v Ríme. V 

Br. Sebastián Soltés SVD. 
známy slovenský mis ionár na 
ostrove Flores (Indonézia) na
písal pre « Rím » zaujímavý 
článok o svadobných zvyk1oc:h 
domorodcov, medzi ktorými ú
činkuje. Uverejníme ho v niek
torom z budúcich čísel «Ríma». 
Na snímku: P. Kližan na návšte
ve u Br. Sebastiána (na mo-

tocykli). 
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dňoch 2.-6. januára- konal sa v 
Ríme kongres talianských kato
líckych intelektuálov, organizo
vaných v Katolíckej akcii. Ro
kovalo sa ria ňom o sú-časných 
duchovných prúdoch v talian
skej kultúre. Učastmkov kon
gresu prijal aj Sv. Otec .. 

Ekvador sa zasvätil Nepoš
krvnénému srdcu P. Marie. Po 
niekoľkodňových duchovných 
cvičeniach celá Ekvadorská re
publika sa vlani zasvätila Nepo
škvrnénému Srdcu P. Marie. 
Slávnostná ceremonia sa odba
vovala v hlavnom meste Quito 
za úča-sti všetkých b iskupov, ná
mestika prezidenta republiky, 
seD:átorov, poslancov, civilných i 
vojenských funkcionárov a oko
lo 30 tisíc veriadch. Po s1ávno,'3t
nej sv. omši, ktorú spieval mie
stny arcibiskup - teraz už kar
clinál - J . Em. ndp . Karol Ma
ria de la Torre, akt zasväteDia 
prečítal námest01k prezidenta-re
publiky. 

ZASTUPCOVIA 
"RÍMA,, 

Austľália: 

Dominik Hipp 
232-D, G. P . O. 
BRISBANE, Q'ld. 

Južná Amerika, 

Prof. Dr. Ernest Zatko 
C. Pellegl'ini 1535 
BUENOS AIRES 
( Argentina) 

Kanada: 
·Frank Renner 
577 Burrows Ave 
WINNIBIDG, Man. 

Prof. Ladislav _Silaj 
77 Euclid Ave 
TORONTO, Ont. 

Severná A!zyierilia (USA) : 

Michal Béreš 
3536, California Ave 
PIITSBURGH 12, Pa. 

Ľudovít Jiestický 
c/ o Fatran 
P. O. Box 125 
NEW YORK 21, N. Y. 

George Polák 
35S:6 E. 103rd St. 
CLEVELAND 5i Ohio 
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stil som. že to bola vypálená hlina .. Len po tejto skúsenost i som 
si mohol vysvetliť, iprečo steny víťazne odolávaly slnečnej ho
rúčave tisíc rokov, vetrom a vhlkosti mora: sotva. len na kilo
meter vzdialeného. 

- Ako to mohli vy,páliť? - Skúšal som vedomosti Smída 
a Studneyho. 

- To nebolo vypálené. 
- Prosím, skúste to! Presvedčte sa! 
Skúšali. - '.tvrdý mater iál! Ale sú to len účinky slnka! 
- Mohlo by slnko vyvfaúť takú žiaru, aby hlina vydržala 

vyše t.isfo rokov? 
- Je to ,niečo takého, ako hlinený hrniec, - vysvetľoval 

Studney. - Také hrnce sa predsa vypaľujú. 
-Ako to len mohli robiť? - Neprestal sa čudovať Smíd. -
- Oveľa ľahšie, ako Vy pripúšťate . 

- Ako to teda bolo? -
- Pová;žte ! Stavba bo1a z hliny, nevynímajúc z t oho ani 

povaly. Keď celá stavba bola hlinená, nuž bolo treba na nej 
zalepiť aj tie miesta, ktoré predstavovaly dvere a · okná. Vnútri 
nalo.žené drevo ~lebo ráždie pr-ed podpálením sa zakúrilo, ako sa 
to, dodnes praktizuje v teheľniach. 

- V hermeticky uzavrenej miestnústi, do ktorej1 n~má 
prístupu vzduch nehorí! 

- Akože by nehorelo ? Potom by sa to nechytilo ani v 
tehelni ! -

- Prítomnosť vzduchu j'e neodmysliteľná! , 
- Ako do péce, tak a j sem sa pr~pust í niečo vzduchu. 
- Podľa toho je t o možné. Cudné zostane ibf), to, že dosiaľ 

nám nik nehocvoril ci vypálenej hline. 
Od tejto myšlienky odr ádzal onen jav, fo sa to rozpadáva, 

na slnku a voľnom priestore ani hrnce sa nezachovajú nepo
ruš~mé. 

- Otecko, vieš tie stavby mm,ely byť poschodové ! 
- Ako si prišla, Lídia, · na podobný nápad? 
- Veľmi jednoducho. Vypozinané miestnosti stoja jedna 

nad druhou. Rto vie, koľko ich ešte bolo nad prvým poschodím? 
- Nedá sa to overiť, dievča. Ty si pr avdepodobne pod doj

mom stavieb amer ických Indiánov, čo mali dve dediny vykresa
né clo horakých stien. Nemyslíš, drah á? 

- Pripúšťam, otecko, veď ja nechcem hnvoriť tak autori
tatívne. wko Sv. P ísmo. 

· - ·Akože sa mohli dostať hore, na poschodie? C~m vynášali 
ťažké predmety? - chcel vedieť náš J ankCY. 

- Po rebríku - vravela Udia. 
- Ale, choď! Veď vtedy ešte nepoznali rebrík a sotva aj 

bežne používali schody. 
Janí!rnve nápady vyvolaly prúdy srdečného smíechu. 
Vracali sme sa. do pristavu, v ktorom zúril príliv a nahá

ňal všetkým strachu. Postupne nás nalodili na náklarlný čln a z 
neho potom v kabíne elevát ora na jarábo:vých la:n.ách do prítulné
ho .náručia lode « Santa Lucia », ktorá nás, šľahaná voda.mi 
trpezlivo vyčkávala. Co za praktické zariadenie to bolo, ktoré 
prevy-šovalo moc rozbúrených živlov! 

Boli sme vonkoncom vyčerpaní. Zašlý <leň bol neobyčajne 
rušný. plný dojmov a putovania, tepla a prachu, spevu a hádok. 

Na večer bola určená tanečná zábava. Nik netancoval a, mu
zikanti. ktorí skúšali hrať to i ono, aby len prilákali obecenstvo 
z k abín zabalili beznádejne svoje nástroje. Mladí boli poväčšine 
ustatí; výletu a starší vyrástli z tancu; a potom, nemali vlastne 
am komu asistovať a koho trochu pokritizovať. 

Ján A. Baťa 
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Modli sa za \'zrast « Rún.a ». 

Shililong. Assam, India - Som azda nesikoro 
so svojim listom? Veľmi ma to bolí. Mohol som 
sa aj viac pousilovať, ale tých prekážok do
brej veci je veľmi mnoho. - Zpráva o budúcom 
r<:čníku «Ríma », že bude mesačníkom ma iba 
nesmierne potešila. Dal by Vám Pán Boh pria
teľov i prostriedkov, aby ste len rástli a vzmá
hali sa. Kto vie, koľko dobra môže vyrásť na 
stránkach « Ríma » ? Iba Pán Boh to môže ve
dieť. Ja sa za to modlím, aby ste len rástli a 
mocneli v odberateľoch, spolupracovníkoch, v 
priateľoch a hlavne v dobrodincoch, lebo nie je 
to žart byť zcdpovedný za krásny časopis v 
cudzine s troškou prostriedkov, ktorych sa Vin+ 
sem tam dostáva. - Re\l, Karol Niiňa.nský, SDB. 

Odporúča knižku« Pápei, Cirkev a Rím». 

Buenos Aires, A.l·gentína - Knižku « Pápež, 
Cirkev a Rím » od I. Giordaniho som si prečítal 
s tým najväčším pôžitkom. I. Giordani patri me
dzi popredných katolíckych talianských spisova
teľov. Napísal vyše tridsať kníh. Niektoré z je
ho diel boly preložené do svetových rečí. Jeho 
spisy majú charakter nábožensko-obranný. Je 
akousi obdobou Chestertona a Beloca. Giordani 
je nielen jedinečným znateľom kresťanského 
sveta, ale aj úhlavných nepriateľov kresťanskej 
civiUzácie. Dokonale pozná patricistickú litera
túru a má v sebe presvedčivosť Tertuliánovu. 
Poznaním minulosti chce narpornáhať prítomnosť. 
Giordani je z tých spisovateľov. ktorý majú neo
byčajný vplyv na súčasné pokolenia, formujú ho 
a vychovávajú. - Z vysoko oceňovanej knihy 
I. Giordaniho « Znamenie odporu » preložil Dr. 
Ignác Zelenka časti, ktoré vydal pod názvom 
« Pápež, Cirkev a Rím ». Tento. malého formá
tu spis, ktorý má 132 strán, výrazné fotogra
fie, tvorí štvrtý sväzok edície « Rím » a je z 
tých prekladov, ktoré majú výšku a pôvab origi
nálu. V prvej časti Gio:rxiani charakterizuje pá
peža a kresťanstvo. V druhej časti Cirkev a po
stoje kresťanov, reformátorov a kritikov k nej. 
V tretej prejednáva tradíciu a pojem Ríma. V 
poslednej hovorí o poslaní Ríma v budúcnosti, 
ktorý je na1pev,nejšou tvfdzou absolútna. O 
týchto tematách. inými často prejed.návaných, 
píše Giordani novým a zaujímavým spôsobom. 
Je povinnosťou každého veriaceho, aby· poznal 
náuky svajej viery a protivník~v oného poznania, 
ktoré pochádza z Ježiša Krista. - Prichodí sa 

nám úprimne tP-šiť. ze Dr. Ignác Zelenka preložil 
toto vzácne dielo ktoré potrebuje naša duša, vy
sušená materializmom doby, a naše svedomie 
otupené nepriateľmi večných hodnôt. Páipež. Cir
kev a Rím sú najvzácnejším majetkom ľudstva, 
popri ktorých ostatné hodnoty sú len zdánlivé a 
závislé na týchto. Vynikajúci moderný básnik 
G. Apollinaire napísal: civilizácie, technika a jej 
najmodernej.šie vymoženosti patria k prežitkom. 
Je len jedna moderná vec na svete, pápež v Rí
me.Najmodernej,šie stroje, eroplány. posledné no
vinky techniky sa dostanú medzi staré hara
burdy. - · Knjžku « Pápež, Cirkev a Rím » čita
teľom « Ríma » vrele odporúčam. - J. E. B. 

Slováci ii Rosewood, Ma:n. si vybudovali kostolík. 

Winnipeg, Mau., Kanada - Neďaleko Winni
pegu je malá osada Slovákov zvaná « Rose
wood».' Azda toto « Ružové drevo» prilákalo 
sem Slovákov? Nie, lebo toho tu niet, ale lány 
poľa pritiahly sem v rokoch 1938-1940 asi 35-4.0 
slovenských rodín, ktoré zušľachtily vlastne 
túto pôdu na krásne farmy. Z vrodenej odda
nosti Bohu a z vernosti rím. kat. Cirkvi vznikla 
tu myšlienka : postaviť .'3i kostolík, hoc' aký ma
lý. ale svoj. slovenský, a utvoriť si cirkevnú o
sadu slovenskú. A táto myšlienka stala sa skut
kom po rôznych ťažkostiach a prekážkaoh. Ťaž
kosti nastaly tým, že medzičasom mnohé rodiny 
sa odsťahovaly do Ontaria, súc vábené chýrom. 
že sa tam viac « krajove » žije a je tam viac 
Slovákov pohromade. Nastaly tak najmä finan
čné ťažkosti. Ale dobrá vôľa, obetavosť a láska 
vyhraly a sami jednoduchí ľudia. bez vodcu a 
učeného človeka, kostolík si vy,budovali a 8. 
augusta r. 1948 bol posvätený J. E. ndp. arci
biskupom Cabanom zo St. Boniface, ktorý sám 
išiel po ru.ke tejto samostatnej slovenskej o::a
de, filiálke to fary v St. Genéve, Manitoba. -
Budova tohto kcstolika stoji na pozemku daro
vanom p. Jozefom Kyselicom. rodákom z Bo
botskej Lehoty (okr. Bánovce nad Bebravou), 
synom otca verného Bohu a nebohému Andrejo
vi Hlinkoví. Tento má prvoradú zás1uhu na tom, 
že kostolík, zasvätený sv. Michalovi Archanjelo
vi, dneská stojí. Bolo by však nespravodlivé, ke
by sa nezdôraznilo, že rovnako veľké zásluhy 
majú rodiny: Bednár. Guričan. Volek a iné ne
menované, ktorých viedla láska k Bohu a svoje
ti. Všetky rowako majú veľké zásluhy pred Bo
hom i ľudmi, že tento kostolík je miestom úcti
vej, detinskej odoV'zdanosti sa Bohu, ktorého 
tu vzývajú Slováci aby chránil slovenský národ 
doma i roztratený v cudzine a aby mu vž.dy zo
stal verný. - V apríli m. r. držal v ňom sv. misie 
vdp. Dr. Ferd. Mondok, skutočný duchovný 
Otec· a vyborný ľudový kazateľ. - Do tohoto 
kostolíka radi chodia aj winnípegski Slováci pre 
jeho opravdu milé slovenské 0V2dušie. Je on 
akoby slovenským « Betlemom » v Manitobe. 
Uradný názov tohto kostolíka je: St. Michaeľs 
Church of Arondale, P.0. Dufresne. Manitoba. -
Na konci dobre je poznamenať. že všetci tu 
menovaní krajania sú predplatiteľmi « Ríma » 
- F. R. 
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T1-:a.gick\á smrC slovenského misionára 

vo Svätej Zemi. 

Torino, Halia - Ako som Vám to už ozná
mil, vo štvrtok 9. okt.óbi:a v palestínskom meste 
Haifa (štát Izrael) oddal Stvoriteľovi svoju 
šľachetnú misionársku dušu mlady 40-ročný sa
lezián vdp. Jozef Dobrovodský, rodák z Bieleho 
Kostola pri Trnave. - Okolnosti jeho -s;mrti sú 
o;zaj strhujuce. Bol práve na ministerstve v Hai
fe vymáhať cement na dokončenie misionárske
h,c ústavu v Na.za:rete, pomenova.'riého .« ústav 
Ježii;la Mladíka ». Uháňajúc domov na motocykli, 
i s ·riaditeľom ústavu, mali pred sebou, ~ažké ná
kladné ·auto. Toto znenazdania stíšilo a začalo 
zatáčať naľavo do. aj{ej~i továrne. Obaja mi
sionári, chcejúc vyhnµť strašnej srážke s autom, 
naleteli · plnou rýchlosťou na betqnový stľp 
v.edťa brány. Dp. Dobrovodský ostal :na mie
ste mŕtvy s rozmliaždenou hlavou a zláma
ným ramenom i nohou. - Na jeho pohrebe 
a smútočných boboslu,žbách v Bazilike bolo 
vidieť - so slzami v očiach alebo as.-poň s pre
cíteným dojatím - nielen všetkých katol~kov 
mesta Nazaret na čeie s gréckokatolíckym arci
biskupom a duchovenstvom všetkých rítov, nie
len zástu:pcov me,sts-kej srprávy a všetkých škôl, 
ale aj konzulov i vyslaneckého zástupc1t z Hai
fy, Tel Avivu a Jeruzalema1 boli tu napospol 
katolíci, evanjelíci i mohamedáni, lebo misionár
sko-sociálna Člnnosť nebohého hola zame-ranň. 
najmä na týchto posledných. - Nebohý náš mi
sionár bol totiž vr.a.de. obľúbený a známy svojou 
j<ednqduchosťou, všestrannou pq1.covitosťou a 
podnikavosťou. Len tak sa dá totiž pristúpiť 
k dušiam týchto zatvrdnutých ne.katolíkov, čo 
z dopustenia Bo-žieho bývajú práve na miestach, 
posvätených zemským pobytom Syna B:0žieho. 
-· Dp. Dobrovodský bol prvý, čo sa 9dvážil vstú
piť do istej či.sto moharnedánskej ob.ce neďaleko 
Nazaretu, v ktorej kedysi pred 30 rokmi zabili 
dv-och katolíckych m;isioná110v; Jemu sa tam 
dokonca podarilo ~aložiť pod stanmi na okraji 
dediny rozličné zábavné, príťažlivé podniky a 
prvú školu: rozumie sa, s vyµčovanim katolícke
ho náboženstva. Orr bol azda jeden z tých málo 
cudzincov, čo si úplne osvojili arabs;kú reč s 
miestny.mi odtienkami. - Pravda, k takýmto 
úspechom sa nebohý Páter Jozef ťažko dopra
covával. Už-ako chlapec, keď ehceJ ísť z3. hlasom 
Pánovým a jeho chudo:bná matka-vdova (dnes 
ešte nažive) nemala iných možne.stí, musel sa 
c.Jobra:ť na štúdiá do Talianska k saleziánc 
(lebo títo ,došli na· Slovensko až koncom roku 
i924) . Hneď - ešte ako chlapec - pýtal sa na 
misie. Predstavení mu vyhoveli, a tak sa dO'stal 
hn~d' dp Severnej Afriky a, ne~kôr ako klerfä. i 
do Svätej Zeme; Bohoslovecké štúdiá začal v 
Lyone (Franc(lzsko)., no pre ťažké vojnové po
mery za kňaz·a boí vysvätený až roku 1942 na 
Slovensku v Trnave. Práve cez tieto vojnové ro
ky i slovenské pre.dr:nestia Trnavy a Bratislavy 
boly svedkami jeho ~eúnavnej a vždy vynacho
divej ap9štolskej činnosti; ako pravý mi_sionár! 
- Len čo povojnové zmätky dovoľovaly, hneď 
sa vybral na svoje staré misijv{: pole: do Pa-
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lestíny, a to do Nazaretu. Tam naňho čakalo 
vybudovanie ústavu, zasväteného a pomenoi\Ta
ného podľa « Ježiša Mladíka » - a to vlastne 
až dva razy, lebo ústa~ bol v miestnej vojne 
hrozne poškodený. - Pravda, dp. Dobrovodský 
ani tu nezaprel svoj slovenský, pôvod. Dokazo
val to niel~n svojou obrovskou, neúnavnou pra
covitosťou a obetavostou, hlásiac s::i, vždy za 
Slováka - ale aj doslovným zachránením živo
ta, vyslob-odeníin z istej smrti nejednej sloven
skej kresťanskej rodiny, k_torá sa v posledných 
rokoch dostala do izraelského štátu a ocitla sa 
tam nielen v biede, ale -aj ohrožená na živote. 
Páter Jozef to mohol urnbiť, lebo si už prv zí
skal u ľudí i na úradoch veľký vply-v, -a keď bolo 
treba, vedel to aj využiť! O jeho významnej ]1li
sionárskej práci a úspechoch bola dobr!,; infor
movaná najmä francúzska a kanadská verejnosť 
pomocou katolíckych časo,pisov a najmä úrad. 
ných buletínov: Ináč aj slovenské noviny v Ame
rike písaly posledne mn.oho a naširoko o jeho 
práci a zásluhách na poli misijnom i pre .slover.
ských utečnencov vo Svätej Zemi. - Ddp. Do
brovodský umrel ako vzor ozajstného neú~avné
ho misionár a: na poli práce za vieru, za blaho 
nesmrteľných duší.' Dnes už - ako sme pevne 
presvedčení - poživa v nebi odmenu svojej veľ
kodušnosti, ale nám ostáva ako žiarivý príklad i 
ako. výzva a povzbudenie k statočnosti a horli
vosti za víťazstvo našej sv. viery. - Rev. J. H. 

Sbeda, 24. decembra 195,Z. - Sv. Otec 1pápež 
Pius Xll. prijal v predpoľudňajších hodinách 
vo Vatikánskom Apoštolskom paláci Posv. kar
dinálsky sbor a rímskych prelátov, ktorí mu 
prišli blahoželať k Vianociam a k Novému roku 
a pri te:j príležitosti adresoval veriacim celého 
sveta osobitné posolstvo o sociálnych problé
moch dneška ktoré bolo vatikánskym rozhla
som vysielani v 25 ro1zliČnych rečiach. - Popo
ľud1ú v Leteránskej arciba.zilike sv. Jána, ktorá 

·je katedrálou Ríma, bola o,dslúžená, podľa zvlá-
štneho star.odávneho privilégia, slávnostná vía
nočná sv. omša. - V poc;l.večer slovenská koló
nia vo Večnom meste sišla sa u ctih. Sestier 
Uršulínok, aby sa zúčastnila na štedrej večeri, 
ktorú nspcriadala Ustredná katolícka kancelária 
pod vedením vdp. Dr. Antona Boteka. 

Utorok, 6. januárn, 195S. - V kostole Sanť 
Andrea del1a Valle~ zač~la sa tradičná troj
kráľová pktáva za sjednotenie - cirkví a ro7.
šírenie kráľovstva Božieho na zemi. którú ešte 
r. 1836 7,aviedol rímsky kňaz a zaklateľ Spo
ločnosti katolíckeho apoštolátµ, bL Vinc,ent 
Pallotti. Počas tejto oktávy konajú sa pred 
monumentálnymi jasličkami umiestenýrni nad 
hlavným oltárom, bohoslužby nielen 'V la
tinsko obrade ále tiež vo všetkych vý
chodných r.ítoch a káže sa slovo Božie v hlav
ných svetových rečiach, a:by sa tak dokumentova 
l~ jednota · a univerzálnosť katolíckej Ciľkvi. 
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SLOVACI 
OBRÁZKOV A 

Pán Martin Kopunek z Lansfoľd, Pa (USA) 
chystá aj tohto roku cyrilometodské oslavy 
v Amerike. Na snímku: Pán Kopúnek pri pre. 

jave počas minuloročných slávností. 

Krajania v Bat.aguassú (Brazília) 
premieňajú divoký prales na žírne polia. 

Slovensld katolíci v Rosewoood, Man (Ka1nada) 
pred novým kostolikom, v ktorom si vlani 
vykonali duchovnú obno'Vu pod vedením vdp. 

Dr. Ferdinanda Mondoka. 

VO SVETE 
KRONIKA 

Pán Michal Sinčák z l\fonessen, Pa (USA) 
zomrel v októbri m. r. Na obrázku: Pán Sinčák 
(tretí zľava) a pán Jozef Gondar ( druhý 
zľava) počas euchar. ko!lgresu v Barcelóne. 

Stedrá večera Slovákov v Brisbane (Austrália) 
ktorú usporiadala miestna odbočka SOV-u. 

Dr. Ignác Zelenka dožil sa 40 rokov. 
Na snímku: Dr. ZeJenka na terase vily švéd
skeho spisovateľa Axela Muntheho, zvanej 

San Michele na ostrove Capri. 
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Z REDAKCIE A 

Na prahu nového -roku. Na prahu nového -
už piateho - roku našej vydavateľskej činno
sti pokladáme si za milú povinnosť opätovne 
blahopriať všetkým našim priateľom a poďa
kovať s:a im za pomoc, ktorú nám pri budovaní 
« Ríma » v uplynulom roku poskytli. Súčasne 
ich však chceme aj poprosiť, aiby nám aj v tom
to roku boli nápomocní, a,by sme časopis 
« Rím ». ktorý sa dneská teší už všeobecnej 
obľube, mohli stále zdokonalovať a zveľaďovať 
a, samozrejme, aj vydávať častejšie. Tento rok, 
nakoľko sa nám podarilo získať výpomocného 
redaktora v osobe známeho slovenského spiso
vateľa a literárneho kritika univ. prof. Dr. Er
nesta Zatku, časopis « Rím » bude vychádzať a
ko mesačník. avšak z technických dôvodov, bu
deme za nejaký čas vydávať dvojčísla. Redakčná 
uzávierka bude vždy 15. nepárneho mesiaca. 

Odkaz do USA. Odkazujeme našim čitateľom 
v USA, že Východná Oblasť Sdruženia slovens
kých katolíkov v Amerike vzala do komisie 
kniž.ku « Svätá Stolica, » od Dr. Ignáca Zelen
ku a bude ju v Spojených štátoch výlučne ona 
predávať. Preto. kto z amerických Slovákov 
kniž.ku « Svätá Stolica » chce mať, nech si ju 
objedná na adrese: Mr. Martin Kopunek,, 212 
East Patterson St., Lansford, Pa, USA. 

» Slováci vo svete ». Pod týmto názvom ot
vorili sme v našom časopise novú rubriku. v kto
rej budeme obrázkami zachytávať udalosti zo 
života Slovákov, roztrúsenných po rozličných 
končinách sveta. Dúfame, že sa ňou čitateľom 
zavďačíme a že budú do nej ochotne prispievať 
vhodnými fotografiami. Otvorili sme tiež ru
briku « Knihy a časopisy », v ktorej budeme pri
nášať r ecensie kníh a časopisov, ktoré dôjdú do
redakcie. 

Svätá omša za zomrelých odberateľov. V u
plynulom roku odobrali sa na večnosť 4 naši od-
1beratelia: Rev. J. Job z Chicaga, Ill. (USA) , 
Rev. J. Dobrovodský z Na.zaretu (Jordánsko), 
p. M. Sinčiak z Monessen, Pa (USA) a p-. S. 
Mo1nár z Toronta, Ont. (Kanada). Administrá
cia « Ríma » dala za všetkých odslúžiť zádušnú 
sv. omšu. Odslúžil ju dňa 24. jan. Msgr. Giovanni 
Mazzini z Vatikánu. 

Album dobrodincov. Na podporu časopisu a 
edície « Rím » dobrosrdečne obetovali títo 
šľachetní dárcovia: USA: A. Hobrajter z New 
Yorku. N. Y., P. Kerpec a J. Wroga z Lyons 
Ill. po $ 10.00, J. Jurina z Joliet Ill. :j: 2.50, 
J. Bíreš z West Aliquippa, Pa a M. Bielek z 
Chicaga, Ill. po $ 1.00, J. Haky z. Clevelandu, 
O., J. Capkovič a. A. Bršlík zo St. Louis, Mo 
po $ 0.50 - Kanada: J. Buc z Toronto, Ont. 
!J; 0.50 - Argentína: Ing. J. Litavec zo San Luis 
Pes. 10.00 - Austrália: J . Kuruc z Brisbane. 
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Q'ld. L 1.00 - Francúzsko : A. Manduch zo Ste 
Marie de Campan Fr. 1.000 - Ta]jansko: Bo
huznámy z Ríma: Lit. 5.000 - Pán Boh zaplať! 

Galeria predplatit~ľov. Galerfa našich pred
platitefov v poslednom čase potešiteľne vzrastá. 
Len von Vianočnom období nám pribudlo okolo 
100 nových zo všetkých končín sveta. Väčšinu 
nám ich získali naši obetaví zástupcovia, kým 
osta tni sa sami pr.illlásili alebo ich priviedli naši 
oddaní čitatelia. USA: J. Gondar z New 
Yorku, N. Y. získal J. Horeckého z New Yor
ku, N. Y. a H. Behayla z Richmond Hill, N. Y.; 
J. Capkovič zo St. Louis, Mo. získal A. B:ršlík 
tiež zo St. Louis, Mo.; M. Backner z Black 
Liek ziskala M. Lukčik z Blairsville, Pa; 
L. Mestický z New Yorku, N. Y. priviedol 
V. Sebu z Baltimore, Mci, P. Košťala z G. Gly
ria. O:hio. S. Blažeja z Astorie. L. I., J. Krenusa, 
A. Rusina. A. Bartoša a J. Kostku z Passaicu, 
N. J., Ing. S. Kanabu z Munhall, Pa, K. Valacha 
z Philadelphia, Pa. L. Topolského z Pittsburghu. 
Pa, M. Hníd.ku z Homestead. Pa a nasleduj:ú
cich z. New Yorku, N. Y.: F. Matláka, S. Stri
bulu, G. Cav.ara. V. Tuhého a R. Malu; Br. Seb. 
Soltes z Larantuga-Hogéng (Flores) priviedol 
F . Soltésa z New Yorku, N . Y. a J. Soltis z 
Mingo Jot., Ohio. Sami sa prihlásili: A. Hobraj
ter z New Yorku, N. Y. J. Bíreš z West Aliquip
pa, Pa a G. Kallakay z Bridgeport, Conn. -
Kanada,: Prof. Lad. Silaj z Toronta, Ont. z.ískal 
J. Vernarca z Oshawy. Ont. a R. Oravca zo 
Scarbora, Ont.; Rev. E. G. Ftizy z Hamiltonu, 
Ont. objednal 25 čísel; Rev. prof. št. Rakúsa 
z Delisle. Sask priviedol L. Mestický z New 
Yorku (USA). Sami sa prihlásili: Rev. E. Bu}. 
doš z Ottawy. Ont. a M. Remenár z T0·ronta, 
Ont. - Argentina : Dr. E. Zatko z Buenos Ai
res získal: Ing. St. Ja,nčarika z Villy Ballester, 
Ing. J. Litavca zo San Luis, St. Jančeka z Ra
nelagh, Sr. Oravského z Floridy, Dr. R. Beladu 
z Buenos Aires, sl. N. Lackovú z Gerli a A. 
Sisku z Villy Ballester. - Chile: Ing. L . Glatza 
z Lontue získal tiež Dr. E. Zatko z Buenos Aires. 
-· Anstralia: D. Hipp z Brisbane; Q'ld. získal J. 
Kuruca, G. Trnku, a J . Halamku z Brisbane. 
Q'ld., J. Vinša zo Sth. Brisbane, a Ph. Rume
lovú z Grety, N.S.W.; E. J. Durják zo Sth. Bri
sbane získal Rev. S. Senčíka zo Sydney, N.S.W. 
a J. Marčeka z. Moree. N.S.W.; Fr. Košťak z 
Mayfieldu, N.S.W. sa sám prihlásil. - Nová 
Guinea: Rev. A. Javorskému SVD z Denglagu 
predplatil Dr. L. Chlumecký z Yangaťu. -
Všetkých nových v galerii « Ríma » srdečne ví
tame a tým, ktorí nám ich priviedli, za lá
skavosť •preukázanu voči časopisu srdečne 
ďakujeme. Mená ostatných, ktorí nám pribudli, 
uverejníme postupne v budúcich číslach. 
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