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RELICS OF THE PASSION EXT ANT IN ROME 
ľhe Roly City also i.mder this consideration of its 

so nwny Relics o/ the Pas_ion of our Lorcl Savior 
is the ľichest 1'reasury in t;he W orld. 

_'l'he MaMr Relics of the V~tika;n Basilica. 
In St. Peter's B<L$ilicq, the fo.ur lmge pie1•s ivhic:i 

sup port. tlie dome. are used as shrine fm· the three 
great P<Jsion R elics of the Basi,ica, which ctre 
displayed several times during the year. 

1) The lance of St. Lon ginus, the soldier who 
pierced thc sicle o/ our ::,civiour, was prnsented to 
[nnocent VIII by Peter D.'Aub1isson, gľarii/.rnaster 
of tlie Kn,ights o/ Rhocles who had receive it frn.m 
tlie Sultan BciJazed. lnnoc.ent ~ent two Bishpps lO 

receive it at Ancona, t.wo Ccird.,wls to receive it or. 
Narni, arul went himself; iä th al/ B is Coztrt, tu 
meet it at the Porta del ľopoln. 

2) St. Vei:onica 's Veil (S1ularium) presenťs the 
hol-y im.pression left by oúr Scivio11r' s Face on the 
cloth ·St . VerorľÍClt presented to Him. to wipe His 
brow bowecl urii/.e,r tlie wei;ght oj the Cross . Y ews 
of l ndulgence for penance q.re att<iched to it. This 
Relic was place.<l in Vatican by ]ohn VII, in 707. 
Po.r same tíme it wa.~ transfered to the Clmrch o/ 
Santo Spirito whence, in 1440, wc1:s C(l.ľried back to 

· St . P eter's. 
3) A ltother great R elic there preserved it is a 

ťortion oI t ll<1 'ľrue Cr.oss ~rotight by St. H elene!-. 
ľhis large fragment of the Trn.e Cross i,s the most 
ľmportant o./ these Relics, 

Holy Cross. 
V ery sóon, a/ter the Descovery C!Í the True CľOS, 

by St. Flele,w at ]eru.salem , it w OO(l 1.1-:as Cltt up 
into sniall Relics a.ri.d quickly scattered throughout. 
the Christian W orld. Mctn."!· portions o/ it are also 
preserveá in Santa Croce i-11, Gen1.salemnte at Rome. 

Scala Santa, (Roly Stairs') 
This Relic << consist·ing of twenty eight white 

nuä·ble-s.tep s, M Rome; near the Lateran; accorcling 
to trqditions was the sta_ircase leadi,ig once to the 
prnetod urn of P ilate at Jeru:salerri, henc-e sa;nctifie:l 
by 'i;,,e fpotsteps qf 0hr Loľd clu.ring h,is Pa.ssÍO'f!, 
T lw h istorians oj the monnme~it relate that the Ho
ly Stairs we,:e brought' fro.m ] erusalem to Rome 
,ibout 326 by St. H elena, mother of Constantúie the 
Grefl-1:. I n i:he 11'1idclle Ages they were kn.own a.~ 
Scala Pilati. FľOm_ o lcl p/,µns it can be gathered that 
't/iey led f.Jo. a cprridor o/ t;he Lateran P<1.lace, near 
the Ch_apel of St. Sylvester, were covered with a 
special roof, ctnd h<trl at their s.ides other stairs for 
common• me. Whe11 Sixtu.s V, i,i 1589-, destroyecl 
the old papq,l·Palace and built the ne·w one, he or
de,wl the floly Stairs to be trans/erred to their 
present sfte, be/ore the Saricta Sanctorum (Roly 
of II olies) ». 

<( In its new site the Scala Sanctct is flanked by 
fou.r othn . stairs, . tu;10 on , ecich side, /or co1n11wri 
zi.se, sinee the Holy stairs may only be asceruJ.eil on 
the kn ees, a devotion nw.ch in. /civour with pil
gľim:s and tlie Roman. f aíthful, especi(l,Uy on Fri
élay.s and Lent.Nota feiv Popes are recorded to ha
ve perforined this pioits exercise; -Pius IX, who in 
l853 entmsted the Pass_ionist Fathers with the-care 
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v/ the Srmctuary, uscend.ed ihc Holy Stairs, on 19 
~ept. 1~70, 1he t,'ve o.f the entrance vf the Peidnwn
tete in~o lťome. Pius V II on 2 Sept. 1817 .grcintecl 
those wh_o ascend tlie stairs in tlie prescribed man
ner an Indztlgence of nine years for every step. Fi-
n(llly Pius .A, on ~ó Fev. 1908, gra.nted a Plena,) 
lndúlgence to be gained as o/ten as the stctirs ar.-,; 
devou.~.y· as-cendect after confession and comrnu
nion >> . 

Column of 'the Flagellation. 
'ľhis Relic is one oJ the objects of pi.grimage in 

Rome. lt-' s supposea. ,o have De.en given by the .Sa
racens to Giuvwini Colm~na (.,a,dinal of tlie 1n1-

man Basilic.a: of Scmta Prns.wde., Legctte of a Cntsa
de, when he had f allen aboitt to be piu to death, 
he was rescue·d by ci nw.rvellous interventi.on of ce
lestútl light. 

lts azutu,näcity is nvt entirely certain. The prn
liccil ctifficiilty OJ pronounci,í,g a final verdict - as 
observe:; /ather 1lerbert 'l°limirston - npon i.ts 
rwthenticity, must be patent to a.tl. 

The Titl,e (Titulus) of the Holy Cros~. 
This wor{i, Titulus m.eans- a placm·d bearing the 

name o/ sonie c01ide11med Man ancJ, his Sentence, 
and lt:as pfocéd at the top vf its Cross. i n such a 
'W(t)' it was preservecl tb us tlie Titulus pfoced on 
th e CľOts ó.J tlie Calvary, referred to our Saviour 
] esus ľhrist. l n. the priviledged Roman Basilica µf 
Santct Croce, in 1492_, cc when some repairs we.re or
dered-by Cardina_l Mendoza, a niche wcis discovered 
near the summ it oj the apse, inclosed by a brick 
front, inscribed (( TitulztS Crucis >>. In .it there w<t:s 
a leaden cofjer, conta.ining an imperfect plank oj 
iwoä, 2 i.1wh(;ls th:ck, 1 1/ 2 palm long, 011,e palrn 
broad. 01i th.is, in letters ·more or less perfect, was 
-il~e lnscription in Hebrew, Greek and Latin, Je:sus 
Nazarene King. l t ipas '!eneľatecl by Innocent Vlll, 
wi.th tlie college of Ca,·dinals, and enelosed by 

• 1lfendo.za in the silver sh.rine, where it is exposerl. 
three time-s a y.ear from the bal.cony. The relics are 
exposed; <m tlie 4th Sunday in Lent >>. 

.Minor Passion'-s Relics. 
Ánwng the .Múior Relici, of the Passion preservei 

in, Roman Chu,rches are ,,1,lso. some fragments of the 
purpľe Mantle, during the Tiial of Ou.r Lord, used 
by the soldiers to cloth Jesus, béfore platti1ig the 
Cro~m of thorns and putt.ing it about Bis divine 
herul (Mc. XV, 17). 

Y ozi 1nay find fragments oj this kind in San Gio
vcmni in L a.terano, in Santa Maľia Maggiore mu.l<iL 
San Frnncesco a Ripa. Santa Prassede's Church pre
ser·ves also some fľ<ígments of the Reed which the 
same so,ldi.ers put in the right hand of the Saviour, 
bowing thf, -knee before Ilim and mocking Him : 
<c. Ha.žl, King o/ _líhe Jews! >> {1\!tt, XXVII, 29) . 

The· sanw Church of .Santa Prassede cla.ims as 
-well the possession of some pa1:cel of the Sponge 
which, /ull of vinegar, the same solil.iers used to 
g:ve the ~rrl to dr:irik-. 

Finally, in 5:an.ta. Croce's Basilica., there is one 
of the Roly Nails used to .. crucify the Lord. 

PeteT C. Chiminelli 



VE.LKOTÝŽDŇOVÁ MEDITÁCIA 
ľllotto : « Varujte sa zákonníkov, ktoTí radi chodievajú 

v dlhýéh oblékoch a radi sa dávajú pozdra
rnvaľ na námestiach a r adi si sadajú na 
prvŕ stolice Y synagogách a . na prvé miesta 
pri h ostinách. Vyjedajú domy ydovárn a 
naoko sa dlh-O modlievajú . Na týchto čakú 
ľťísnejšI súd "· Mo.rek: 12, 38-40. 

SpaJsi~ľu môj, kecľ 'l'a. v du~hu odprevádzam 
pri triumfálnom pochocle ulicami Jeruzalema, 
cez burácajúce « Hosam1a » neuniká mi škrípa
nie zubov farizejov, ktorí cez škáry okien a dve
rí s . nenávisťou sledujú kaip.ý Tvoj krok. Keď 
počúv_:,,r,n 'l'voju reč Suveréna pred židovskou 
V eľradou, pred Annášom, Kajfášom, Pila.tom a 
Herodesom, keď mi l1rv· tuhne v žilách a päste 
sa ~i. zatinajú pri pohľade-, ako sa- Ti vysmie
vajú, ako Ta trýznia a uponižnjú - cez všetok 
ruch a hluk počúvam cvengot tridsiatich strie
borniakov v Judášovom vačku a vidím Petra, 
ako 'ľa. bráni s mečom v rul,e a za cb,il'u - Pa
ne - tri ra:zy zaprel Ta. Ty si to všetko napred 
vedet Darmo Ti nasadili trňovú lrnrunu, darmo 
Ti vtii'Sli trstinu do mky. darmo Ti prehodili 
otrhaný, purpurový plášť cez pl~ia, darmo chce
li zosmiešniť Ta, nie Ty si bot smiešný, ale tí, kto
rými diabol zmietal, ako s figúrami bábkového 
divadla po,sadlé decko. Ziaklen krä.ľ oebol nikdy 
kráľovskejší, ako Ty v tejto chvíli a prosil si 
s,vojho Otca na nebesiach, aby odpustil Tvóji;m 
trýzniteľom, lebo nevedia., čo robia. Ty si sa ne
bál farizejov a zákonnikov, iba obával si sa o 
svojich verných a varoval si ich prtld JÚmi. Je
dio.é Tvoje slovo bolo by stačilo a nebeskí an
jeli boli by súdili tých, čo si namýšľali, že sú 
Tvojimi sudcami, veď sám si rie)kol: « Ano, 
som » --keď · sa Ta vel'kňM;i spýtali, či si Syn 
Boží. 

Opustený všetk'Ými, uprostred krvilačného da
vu a brutálnych vojakov, vynalorením posled
ných síl niesol si svoj ťažky kríž na Golgotu,, aby 
si priniesol tú najväč.~iu ohetu svojmu nebeské
mu Ot.covi, akú človek prinies:f môže: aihy si dal 
svoj ľudský život za. tých, čo nevedeli, čo č;ma a1 
za hriechy všetkých J~udsh'Ý~h pokoleni. Ešte. aj 
n.a tej uajsmut:nejšej svojej ceste wteš'oval si 
tých, čo mali ťtt-I·puoÍ'>ť s Tebou, padajfrcim pod 
ťaľchou kríža. 

Hadie J)lemeno nemalo súcitu s Tebou, ani 
keď V•isel prikliucovaný na potupnom kríži a ,:Y
smievalo ,<;a/ Tí, ba aj jeden z ulnižovaných lo
trov .1·úhal sa Ti. Zlý duch a ním sveidený dav 
n~pozo~ úctu ari pľed majestátom s1m-ti, tak 
tomu bolo ,·tedy a tak je t.o a.j dnes. 

Ježišu môj, s križa sj SR; postaral o tešitel'a pre 
Tvoju svätú Ma.tlm, ktore.j Sľdc,e prebilo sedmoro 
mečov pri pohľade na Teba. So suverénnosťou 
Bolta :tiekQl si ku kajúcemu sa lotrovi: « Veru, 
hovoľín1 ti, ešte dnes bucleš so mnou v raji » -
ke(ľ Ta tento s ľ1ltosťou prosil, aby si si spomnul 
nai'í, keď pľídeš rlo svojho kráľovstva. Te.n ukri
žovaný lotor veril, že si ozajstným Kl8AEOM 

NEBA I ZEME, keď iní nadáv,ali Ti do kráľov, 
aby Ta zosnúešnili. 

V okamžiku, keď si vrátil svojho Ducha nebe,. 
skému Otc~,i, celá. príroda zast.ona.Ja, pod ťar
chou krivdy, ktorú falošní farizeji, zákonníci, 
vla.c1á,ri a nimi zvede1~ý dav spáchal a slnko sa 
z,atenmilo, zem sa zatriasla, skaly sa pukaly a 
opona v chráme roztrhla .S:a na dve čiastky. Ví
chor pri žiari bleskov hojdal telo Jud~ovó, kto-
1-ý s1:t, v zúfalstve obesil,. keď si uvedomil, že zra
dif Kráľa neba i zeme. Pohanský stotník Longi
nus pod dojmom mimoriadnýeb udalo.stí zavo
lal: « Naozaj, tento bol Syn Boi,1! ». 

Na tretí deň po tejto tnigedii Tvojej ,svätej o
bety, odprevádzam Ťa, Pane, na ceste <to Emaus 
rµedzi Tvojich zarmút.éných Jed~nást.Jcli a vidím, 
ako pochybuj(1ci Tomáš vkladá, svoje tr,!1,Sľavé 
prsty do rany na Tvojej hrQ.di .a potom - 1.ahan
bený padá na .kolená pred 'tebou: pred Bohom. 
Tvojim zmŕtvych,1staním premohol si .smrť a do
kázal celému svetu, že si nielen K:rá;l'om, ale aj 
Bohom. Pod váhou praydiv~ti dôk,~óv o Tvo
jom božstve, Tvoji učeníci~pojkovia šm;t.h0tm 
premenili. sa y apQštolov-hrdinov, kt.orí ob~tili 

Obrázok z domova 
Zastávka pri božej muke. 
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,, skutok Tvóje slová o nerozbomej Petrovej 
Skale a o Tvojej svätej Cirkvi na nej. 

Pane, od Tvojho umufonia a slávnostného 
zmŕtvychvstania preš!o už 1920 rokov, Po celý 
ten pr-0i'.llhý čas nebolo dňa, žeby To zatvrdlé fai
rizejské plemeno nebolo chcel~ znova ukrižovať. 
Veľkňazi Antikrista, a ich potomkovia vytkli si 
.za svo.in sekulárnu misiu. prena.sl'edovať a us'Jnr
c~vať Ta. všade a všetkým možným spôsob-Om. 
siať ,kúkoľ do Tvo,jej fu·ody a pod plášťom čier
nej noci njčiť ju ~ pripravovať kráľovstvo du
cha temnôt. Aj oni chcú jeden ovčinec. ale v t,om 
i:ná vládnuť lmíľ nenávisti, pomsty a teroru. Te
ba, Pane, nemôžu drulľv raz ukrižovať a pľeto 
- s_toj čo stoj - chcú ukrižovať Tvoje mystické 
telo, Tvoju svätú rímskokat-Olícku Cirkev. 

Tak, ako v duchu vidím Tvoj slávnostný prí
chod clo ,Jeruzálema a Tvoju veľkotýžd.ňovú pa
·šiu, paralelne 'beží pred mojim zrakom film hi
stQ"rie Tvojej svätej Cirk-vi a mám dojem, f..e o:Oa 
pr;'tve v našej súčasnosti prežíva Tvoju veľko
tý;'Žclňo.vií pašiu. Tel1 istý antikristov duch, ~to
rý preél 1929 roka.mi stri~bol ,na Tvoj Život, dnes 
~triehne na jej život. 

Kvetná nedeľa T vojej s--vätej Cirkvi zakapaJa 
už v cláv11om stredoveku, o ktorom novodobí fa. 
r izeji v rúchu demokratov, pokrokárov, sektá
rov, racionalistov, materialist.ov a be-.tbožtlých fi
la?,,ofov jeŕlnomyse ľne tvrdia, že bol « temnýim 
údoJlÍl!l » hi_st.órie ľudstvá. ZfaJšova:ním sk-utoč
ností a prelhanými· doktr ínami o všelijakých slo
boclách, zahlušili kvetnonedeľné nadšenie nielen 
v nekritickom dave, ale aj v duší intelektuálneho 
výkvetu národ1;>V, któ1:ý ím uveril, že svätá. Cir
kev bola otročiteľkol~ v-á.rodov a vyko-ri.sťovateľ
lrnu clmclobuých. Premnolú obrátili sa, v konfúz
nych demagógov, alebo ~1etečných spáčov, al{ nie 
v Judášov Tvojej svätej Cirkvi. 

Aj naša prítomnosť ·má svojho « veľkého » 
A1máša, Kajfáša. Herodesa a Piláta a má aj 
svoju « Veľradu ». Tvojej svätej Cirkvi o·clopreH 
učiteľský únid a J)rávo dnqhovnej vocU.:yue náro
dov a sveta, ktorý- si je,j Ty dat a . k <~ vyššej cti 
demokratickej ,ro;vnosti » ponechali j ~j iba toľko 
prá.v, ako ktorejkól\?ek pohanskej pospolitosti. 
ffia;vu s,iätej Oirkvi a Ifo.žieho :Nämestníka na 
zemi nestrpia me-dzi sebou a \IŠetko 1iasvedč\1je 
tomu, zeju vo svojej « Vefäňažs;Irnj Bade » po
stavili už' mimo zákon a robia posledné PfÍ}?r:tiVY, 
a:hy so v~etkou ,formálnosťou vyltlásili ortieľ 
smrti naň ňou. 

Ná:rocly, po duchovnej zrade vlastnej intelek
ttJáluej vrstvy, premenily sa. v dav- a okultné pro
pa.gač11é ceni;rä fOľtnUJÚ ho podľa pokynov mo
derných« Veľrá~ >}. Masr iba ča~aj(t na zname
nie, aby zavofaly: « Ukrižuj ho! ». 
· Bo.že, Ty vidíš d~ clnší a vieš, lrnľld z tých, čo 

sa vydávajú ~a vo·dcov. sú nimi z ap~štolskej lá
sky a. hoľli'vosti a koľkí za tr~d~a,ť strieborných. 
Clovek,a pľ-OcháA:lza. hrôza 'pli pohľade na neko
m~čn"é -šiky pi;)lit-iko'v, ktorf-.m chýba každá kon-. 
štruktívna stJ1opnostJ. Oni sú ti, ktorí hovoriac .o 
slobode - .z-otľočnjú, hovoriac o pokroku - do 
temnôt novopohanstva vedú a. hovoriae o bmlo
vaní - búrajú a 11i'čia pomocou všetkých hroz
ných prostriedkóv modernej techniky . Za takých 
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vychoval ich takzv. moderný svet a vek. Ve
rím, že aini nevedia, Čo robia,, hoci považujú sa 
za osvietených a uenahraditeľných. Tento typ 
vodcov a politikov je príznačný pre chaos, v kto
rom sa svet zmieta. 

Od.kedy Tvoje sväté Evanjelium lll'estalo byť 
dušou svetských zákonov a vodidlom v živote 
jednotlivca a národov, od kedy ho nahrndili teb
riami o demokrácii, o slobodách, o pokroku a 
o hmnanizľne, Pane - od toho času vládne lož, 
nenávist?, pýcha a terror a národy mordu,jú sa·v 
apokalyptických vojnách. aké s-vet nepoznal do
tera~. 

Bož,sl,ý Sp,asitel'u, počet Tvojich verných 
scvrl.. .. uje sa a tábor Tvojich odporcov vzľástá 
oclvidne. Položenie Tvojej svätej Oirh.--vi zdá sa 
beznáde,jným. preto utekajú aj takí, o ktorých 
sa zda;l9, že sú pevní yo viere. Pane dobrotivý, aj 
Peteľ tri razy zaprel, Ta. keď sa mu videlo, že 
Tvoje póloženie je beznádejné. 

By-C katolíkom a priznať sa k svojmu katoliciz
mu, znamená dnes : vyložiť sa pohŕdaniu, pod
ceňovaniu, výsmechu, ba aj prenasledovaniu 
zlým duchom, ktorý sa pyšne vystatuje demo
ln·atizmom. 

K.ebysi•nel:Jo] povedal Ty, ktorý si Cesta, Prav
cla a Zivot, že ani mocnosti. pekla nepremôžu Pe
trovu Skalu, prichodilo by nám zúfať a v bezná
dejnosti biedne zahynúť vo vlnách rozbíu-eného 
moj:a v,ášní, ktoré bezprestajne drví a odplavuje 
balvan za, baJ-vanom z tejto Skaly. Ta,kto ale neo
chvejne veríme, že nieto tej moci na svete, ani 
v pekle, ktorá by mohla triumfovať nad Trojoo 
svätou Cirkvou. Gedeon s malým húfom. 300 mu
žov porazil mocné vojská Medianítov, preto'te ve
ril v Teba a' dôveroval Ti. Daj aj nám tej viery 
a clôv~ry, akú si dal Gedeonovi. Bez Tvojej mi
losti ne~~hli by sme odolávať pokušeniam a stra
chu a nevedeli by sme s pevným zrakom hľadieť 
do očú mo-tleruých Annášov, Jfajfá.šov, Retocle-
sov a Pilátov. • 

A daj, Pane, raclosť vzkriesenia všetkým Tvo
jim vernf,n, pochovaným za živa po temných ža
lá:i;och, baQiach, koncentračných a pra-0ovnýcb 
táboroch ktorfoh ukrutná déim.mokracia odsú
dila na t~nfo n~vodóbý sposol> smrti, pretože vyz~ 
nali svoju vieru v Teba. a sw>ju príslušnosť k 
Tvojéj svätej Cirkvi. 

Daj zažiariť svetlu Tvojho svätého Evanjelia 
do všet;Jiých končín sveta, arby sa stalo majáli,om 
pli novej úprave života. jednotlivcov, národov a 
sveta a ne.cti. čím skôr p1-íde éra Tebou ohláse
ného « jeilného· ovčinca a jedného pastiera! ». 
Vzkries· v srdciach poblúdilcov iskru ohnivého 
kresťanstva, zbav ich bludov a okov samolásky. 
pýchy a hmotá,r.stva„ Zachráň ich pre seba, kt.o
rý necháš deväťde.siať deväť oviec. aby si mohol 
zachrániť jednu za·blúdilú. Zaž,eň, Pa:ne, sily 
temnôt a vzkries Tvoje lirál'ovstvo na zeuni, ahv 
:-.ve't prestal klaňáť sa modlám a aby Ta Východ 
i Zá"pa-d $Voľne velébil, miloval a zbožňoval, ako 
Ťa milujú. a zbožňujú všetci. ktorí v nekQnečnom 
rade bezprestania trpia a ronia svoju mučenícku 
krv za 'ľeba a za Tvoju svätu Cirkev v nwcler
ných tm;1čiarfäac1l démonokracie, Amen. 

Prof. Ing. Viliam Il!eučík 
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PAPEZSKÝ DVOR 

Pápežský dvor (Corte Pontificia) je súhrn 
duchovných a svetských osôb, ktoré pri pápe
pe:Žovej osobe alebo v jeho rezidencii konajú 
skutočnú alebo če,stnú službu. Pápežský dvor v 
v tomto smysle jestvoval v Ríme už v VI. sto
ročí. (Cfr. Ordo Rom:anus- z r. 590) . 

Uradne pápežský dvor sa nazýva Pápežskou 
dI"Užinou alebo dvonmstvom (Famiglia Pontifi
cia) a jej členovia pápežskými družinníkmi ale
bo dvoranmi (Famigliari Pontifci). Osoby, kto
ré konajú službu v predsieňach a sieňach pápež
ského paláca nazývajú sa spoločne Tajnou ko
morou pápefovoa (tal. Nobile Anticamera Se
gťeta, lat. Camera Secreta SS.mi Domini Nostri 
Papae). 

Bez foho žeby sme sa púšťali do podrobností, 
zmienime sa naj,prv o duchovných á potom o 
svetských hodnostároch pápežského dvora. (") 

1. DUCHOVNI HODNOSTARI 
PÁPEZSKEHO DVORA. 

K duchovným hodnostárom pápežského dvora 
patria : ,palácoví kardináli a preláti, pápežskí ko
morníci duchovní, domáci preláti, pápežskí kap
láni, tajní klerici, _apoštolský kazateľ a spove
dník pápežs:\{ej družiny. 

A) Palácoví kardináli (Cardinali Palatini) do
s tali meno od toho, že kedysi bývali v Apoštol
skom paláci, aby mohli byť vždy k dispozícii pá
pežovi. Pôvodne boli štyria, kým dneská sú už 
len dvaja a to: kardinál datovater (datarius) a 
kardinál štátny tajomník. Posledný od r. 1944 
nebol menovaný. 

B) Paláeovf preláti (Prelati Palatini) tiež do
stali n.á.zov od toho, že bývali, a niektorí dodnes 
bývajú, v Apoštolskom paláci. Sú štyria : Ma
jordomus Jeho Svätosti alebo Prednosta Apo
štolského paláca1 Prednosta Tajnej komory, Au
dítor (vysluchač) pápežov a Magister (učiteľ) 
posv. Apoštolského paláca. 

1. Majo.r~omlls, Jeho Svätosti al~bo Prednosta 
Apoštolského 1>.aláca (Maggiordomo <li Sua San
tita. Praefectus Palatii Ap:ost-olici, Magister d o.~ 
mu~ Papae) jestvuje na pipežskom dvore už cd 
najstarších čias. ale s mzličný;m.i názvami a s 
ľO'Zlioným óborom pô$0bnosti. V poslednýc:h do
bách bol správcom Apostolského paláca za _ ži
vota pápe:Žovho a gubernátorom konklávy počas 
usprázdnenia pápežského stolca. Mal vrchný do
zor nad celým pápežským dvorom a predsedal 
tiež pápežskej kapele t. j. úradným. pápežským 
bohoslužbám, ktoré odbavuje alebo na kto;rých 
sa so svojou družinou zúčastňuje Sv. Otec. Zá
visely od neho služobne tiež niektoré pápežs1ké 

ť ) Pri výpoč_té hodnostárov pápežského dvara uvá
dzame v zátvoťkách 'najprv n~zvy talianske a potom 
latinské. Pri llodnosliach, ktoré vznikly v novších ča
socl1, udt1vam e len názvy t alianske. 

ozbrojené sbory. Po výslužbe býval menovaný 
kardinálom. Za pápeža Pia, XI. jeho funkciu z 
veľkej časti prevzal Prednosta Tajnej komory. 

2. Prednosta. Tajnej komory 11ápežovej (Mae
stro di Camera di Sua Santita, Praefectus cubi
culi secreti Pontificis) má na starosti ceremo
niál pápežského dvora, menovite však upr-a vuje 
audiencie a uvádza panovníkov, vyslancov a iné 
význačné osoby k Sv. Otcovi. Má vo vatikán
skom kpoštolskom paláci osohitný úrad, ktorý 
vydáva tiež pozvánky na pápežské bo.hoslužby a 
audiencie. 

·3, Auditor (vysluchač) pápež.ov (uditore di 
Papa, audítor Papae) je právnym poradcom pá
pežovým. Za gtarých časov jeho význam bol veľ
ký, lebo mal v rukáo.h všetky súdne veci občian
sko-cirkevné. Zdá sa, že pôvodne túto funkciu 
zastával pápežov spovedník, ký.m dneská je re
zervovaná tajomníkovi Naj'Výššieho súdu Apo
štolského podpisovacieho úradu (Segnatura A
postolica). 

4. Magister (učiteľ) p.osv. Apo.štolskélio palá
ca (Maestro del Sacro Pala:zzo Apostoli-eo, Ma
gistef Sacri Palatii Apostolici) je zasa teologic
kým por.adcom pápežovým. Táto hodnosť vzni
kla za panovania pápeža Honoria III., kedy v 

Nástupná audiencia prvého sloven.skť\ho vyslanca prJ Sv. Stoli 
p. min. Karola Sidora 7. júla 1939. V prostriedku stojí kardin 
štátny tajomník (Luigi Maglione) so slovenským vyslancom 
s Msgii. predinostom ·komory. V pravom popredí je cirkevný rade 
slo-J. vyslanectva pri Sv. Stolici Msgr. Jozef Kapala (prvý c 
kraja) a j,eden z Msgr. pápežskýoh obradníkov. Vľavom p, 
predí sú traja ,pápežskí komorníci s mečom a pláš-ťom (jede 
skutočný a dvaja čestní). Prostredný z. nich je správca pápežsk, 
ho domu. V ľavom úzadí stoja dvaja bu.ssolanti čiže dvernici 
v pravom úzadí dvaja sediári čiže stolconosci, ktÓrí nosia pápe: 

na prenosnom stolci zv. sedia gestatoria. 
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rímskej kúrii jestvovalo aj zvláštne pápežské u
čilište (studium palatii). Magister bol dekanom 
teologickej fakulty. Po zániku učilišťa Magister 
sla stal dôvemým teologiom pá.perovým: 1I1a• 
vrhoval kazateľov do pápežskej kapely, vopred 
prezeral ich kázne, skúmal teologické ot~ky. Od 
časov Leva X. (1515) až i;>o Pia XI. (1925) dá
val « imprimatur » na knihy, ktoré sa tlačily v 
Ríme. Dneská je tiež poradcom Najvyššej posv. 
kongregácie Svätého úradu (Sanctum OfficiumJ 
a Pápežskej komisie pre biblické štúdia. Je ním 
vždy člen Dominikánskej rehole. 

C) Pápe'lskí duchov:ní lmmoruíci (tal. camerie
ri, lat, cubicularii alebo synceHi) konajú roizlič
né dôverné a domáce shmby pri oso'be pápežo
vej. Delia sa na štyri triedy : skutočných t ajných 
komorníkov, nadpočetných tajných komorníkov, 
čestných komorníkov vo fialorvom rúchu a čest
ných komorníkov « mimo Rima ». 

I. Skutoční tajní komonúci (Camerieri segreti 
partecipanti, Cu:bicUllru-íi intimi seu secreti par~ 
tecipantes) konajú striedavo službu v predsieni 
pá!pežského uradného bytu. Ich počet sa menil 
podľa ľubovôle pápežov. Dneská je ich deväť : 
1. Tajný almužník (Elemosiníere Segreto, Ele
mosynarius Secretu;s), spravujúci Apoštolský al
muinícky úrad (Elemosineria Aposto1ica) á od 
neho závisiaoo pápežské dobročinné ústavy; 2. 
Tajomník brév (kratkych listov) kniežatám ( Se
gretario dei Brevi ai Principi, Pro litteris in for
ma brevi ad Principes Secretarius) , obstarávajú
ci pápežovu korešpondendu s rpanovn.íkmi, knie
ža ta.mi a inými význa:čnými osobami; 3. Tajom
ník šifry (iSegretario di Cifra, Notaŕum arca
narum S. P . Secreťarius vul.go · Cifrarum Secre
tarius), majúci na starosti šifrovanú korešpon
denôu Svätej St olice s jej' diplomatickými zá
stupc;imi; .4. Poddatovareľ (Vicedatario di Sua 
Santita, Vicedatarius) Jeho Svätosti, pomáha
júci kardinálovi datovateľovi vo vykonávaní je
ho funkcie; 5. Tajómuľk latiuských listov (Se
grefario delle lettere latine, Litterarum latina
rum Scriba seu Se.cretarius), obstarávajúci pá
pefovu latinskú korešpondenciu s biskupmi a 
ínými cirkevnými hodnostármi; H .. Cašník" (Cop
piere, Pincerna) , kedysi nalievajúci yíno pápe
žovi pri obede a teraz nosiaci ~wečku a ipa:lmu 
pri pápežských boho~užbáoh; . 1. Posol (Segre
rio ďambasciata, Nuntius) 1 nosiaci pápežove po
solstvá panovníkom, keď prídu do Ríma; 8. Sat
ník (Vestiario, Vestiarius), majúci na starosti 
pápe~kú šatňu; 9 . . Kostolník Jeho Svät.osti (Sa
crista di S . S., Praefectus Sacrarii Apostolici), 
spravujúci Apoštolskú t. j. úradnú pápežsku 
kaplnku; tento je súčasne farárom vo vatikán
skom Apoštolskom rpaláci a generálnym. vikárom 
pápežovým pre V aitikánske Mesto. J e ním viždy 
titulný biskup ~ebo arcibiskup z rádu Augusti
niánov. 

II. Nadpočetní tajní komorníci ( Camerieri se
greti sop,ra,nnumerarii, Curbicularii iutimi seu se
creti supra numerum.) kc>najú tiež službu v pá
pežovej súkromnej, precfuJbe, ale bezplatne. 

:rrr. Cestní komorníci vo fialovom rúchu (Ca-
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merieri d'onore in a-bito paona:zzo, Curbicularii 
honoris) .môžu konať iba čestnú službu v Trón
nej sieni pápežského úradného bytu a pri pápež
ský,ch bohoslužbách. Názov dostali podľa rúc:ha 
fialovej farby. 

IV. Cestrú ,komorníci <<IDÍmo Ríma» (Camerie
ri ďonore « extra Uvbem », Cubicularíi honoris 
« extra Urbem ») môžu konať službu pri osobe 
pápežovej, iba keď .sa 2ldržuje mfmo Ríma. Dnes 
j:e to vyznamena.vie pre kňazov. 

Pápežskí komorníci duchovní závisia služobne 
od ·Prednostu Tajnej komory a majú všetci ti
tul Monsignore. foh hodnosť prestáva smrťou 
pápežovou. - K pápežskýrm tajným komorní-kom 
po,čítajú sa 

Páp~lq obradníci (Maestri delle cerimo
nie pontificíe, Magistri Caeremoniarum A
postolicarum), ktorí dbajú o správne a dôstojné 
konanie úkonov pri verejných pápežských bo
hoslužbách, pri kardinálskych zasadnutiach zv. 
konrzistóriami a pri pá,pežskýeh uza'Vl'etýeh voľ -
bách zv. conclave. Je ich osem a tvoria zvláštny 
sbor na čele s prefektom. 

D ) Domátj_ prelát,i (Prelati domestici,Antis
tites Urbani) nezastávajú na pápežskom dvore 
nijaJkú zvláštnu funkciu, ale sa iba honosia čest
ným titulom, ktorý dostali buď za svoje zásluhy 
alebo na základe svojho cirkevného úradu. 

Domácich prelátov, tajnýeh komorni:kov nad
počeťnýoh a čestných komornikw « mimo Rí
ma »- sú celé stovky a nachodíme ich vo 
všetkých diecézach sveta. Ich mei:io-vanie je vy
hradené pápežovi, po smrti ktorého ich hodnosť 
prestáva, ale nový pápež im ju obyčajne znovu 
udeľuje, aik o to požiadajú. Mená týchto hod
nostárov bývajú každoročne uverejnené v pá
pežskej ročnici « Annuario _Pontificio » aj s dá
tom menovania, na ktoré sa pri otázJk-ach pred
nosti berie vždy ohľad. 

E) Pápežskí kapiám ,(Ca.ppeUani Pontifici, 
Cappellani P~pae) prisluhujú pápežovi pri li
tul'gi.ckých obradoch. V minulosti však zastá
vali aj1 funkciu súdnych poradcov pápežových a 
nazývali sa kaplamni vysluchačmi. t. j . vyšetrujú
ci:mi sudcami (Cappeliani audítores). Delia sa na 
štyri kateg0rie: tajných kaplánov, čestných taj
ných kaplánov, čestných kaplánov « mimo Rí
ma » a obyčajných kaplánov. 

F) Tajní lderici ( Chierici segreti, Clerici se
creti) majú na starosti súkromnú kapln1ku pá
pežovu. Sú obyčajne dvaja a majú tiež titul Mon
signore. 

G) Apo~tolsl,ý kazat.eľ (Predicatore aposto
lieo, POllltifioia~ Aulae orator, Concionator Pala
tíi Apostolici) máva kázeň každú stredu v ad
vente a kam.ý piatok vo Veľkom pôste vo vati
~á;nskom Apoštolskom paláci v prítomnosti Sv. 
Otca, (ktorý ho počúva zpo213, výik\len!ku zv. 
bussola) , kardinálov, biskupov a p.relátov Rím
skej kúrie. Je nim od časov Benedikta .XIV. 
(1743) vždy člen Kapucínsk.ej rehole. 

Z knihy Dr. Ignáca Zeleniku « Svätá, Stolica -» 
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SV. FRANTISEK Z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMBO 

Preláskavý q, mierny František chápal skôr 
jasného Boha pokoja než rozhnevaného Boha 
búrok. 

Prorokovi Eliášovi mal sa zjaviť Boh. Zdržoval 
sa vo svojej jask)1).i a vyčkával. Avšak namie
sto zjavenia rozpútala sa víchrica. Stromy sa lá
maly vo víre smršti. Myslel si, že je to znameňié 
nebies. I vyšiel. Ale Boha v búrke nevidel. Strhla 
sa divoká prietrž mračien. Ozývaly sa strašné 
hromy a blesky. Prorol~ opäť vyšiel, avšak Pá
na nebolo v hrome a blesku. Potom prišlo zeme
trasenie. Zem vydávala oheň, skaly sa drobily a 
celé pohorie sa zachvievalo. I podíval sa znovu. 
von _ avšak Boha nevidel. Konečne nastal kľud 
na zemi a ľahký vetrík zaniesol k prorokovi vô
ňu polí. Pohľadel... a uzrel Pána. Nebeský Pán 
je láska sama. 

František zavše videl svojk;h vlastných bra
tov po úprimr1om obráteni, ako sa opäť stávajú 
bývalými ľuďmi, pretože -neverili1 že im môžu 
byť odpustené minulé hriechy. Preto im chcel 
dať zj•avné svedoctvo tohoto odpustenia, aby 
nikto, komu ša dostalo milosti, nevrátil sa a 
znovu neupadol do hriechu. 

V lete r. 1216 odobral sa Fŕantišek z Po_rciun
kuly do Perugie ~. Vtedy sa tam totiž zdržoval 
nový pápež Honorius m., dobrý a svätý starec, 
ktorý chudobným rozdal skoro všetko, čo mal. 
Na neho sa František obrátil s prosbou o túto 
milosť: « Najdobrotivefeí Otče, pred časom o
pravil som kostol zasvätený Panne Márii. Teraz 
prosím Vašu Svätosť, aby vo výročný deň svä
tenia kostola ustanovila odpustok bez povinného 
milodaru». V tých dobách totiž i malé odpust
ky nedostaly sa ináč než za milodar, ho:ei cel
kom malý. « Na koľko rokov a pre koľko kosto
lov žiada·š tento odpustok? ». · 

« Dobrotivý Otče>>, odpovedal FrantišekJ 
« nežiadam rokov, ale duší». 

« Co tým chceš povedať? ». 
« Dobrotivý Otče, chcel by som, ak to povo

li Vaš-a. Svätosť, aby všetci, čo prídu obťa-žení 
hriechami do tohoto kostola, keď sa vyspoveda
jú a dostanú rozhrešenie, obdržali odpustenie 
všetkých svojich hriechov, smrteľnýcl,l i všed
ný.ch a prepáčenie trestov časných i večných odo 
dňa narodenia až do chvíle, kedy vošli do tohoto 
chrámu». 

Bola to veľká milosť, o ktorú František žia
dal. Preto páipež, hoci pozn-al jeho smyšľanie, vá
hal. « Ŕímska Stolica», vravel, « ~šte hikdy ne
prepožičala takých odpu;5tkov ». 

« Otč-e », odpovedal Fraintišek. « nežiadam ich 
od Vás ja, ale Ten, od ktorého prichádzam, náš 
Pán Ježiš Kristus». 

Pápež konečne povolil. 
Kardináli prítozymí rozh9voru až dosiaľ 'mlča

li. « A však, Otče », hovorili, « keď povplíte taký 

• čítaj: Perudže. 

odpustok, uberiete na cene onomu pre krížovú 
vojnu». 

Nato pápež: « Odpustok bol už povolený. Ne
smieme odvolávať to, čo sa stajo. Sk-ôr môžeme 
ho obmedziť, aby sa vzťahoval iba na jediný 
deň v roku». 

Potom zavolal Františka, aby predstúpil. 
« Od dnešného dňa», riekol, << povolujeme, aby 
ktokoľvek, kto príde s úprimnou ľútosťou a 
vstúpi do toho kostola, vyspovedá sa a obdrží 
rozhrešenie, bol zbavený všetkých trestov čas
ných i večných. Chceme, aby tento odpustok 
p·latil stále, rok čo rok., ,pGčínajúc nešporami jed
noho a končiac nešporami druhého dňa ». 

František žiariac radosťou chystal sa opustiť 
sieň. 

« Bezstarostný », povedal mu pápež, « kam i
deš, kam pospiechaš bez-listín overujúcich túto 
milosť?». 

« Ak je tento odpustok dielom Boha », rie
kol František, « On už rozhlásí svoje dielo ». 

Lebo prišiel, a:by dostal odpustok a nie jeho 
potvrdenie. 

A za niekoľko dní, 2. augusta, bo.la slávnosť 
svätenia kostola Panny Márie' Anjelskej, ku kto
rej František vyhlásil ľudu- povolený odpustok. 

Pre seba však a svojich bratov František ne
žiadal nič a nechcel, a.by sa mu dost~o nejakej 
výhody. V tom bol neob1omný. Jeho najdôver
nejší priatelia mu raz povedali: « Pozri sa, bi
skupi často nám nedovolia kázať a nechajú nás 
niekoľko dní nečinne čakať, než nám dajú ko
neene povolenie, aby -sme smeli hlásať slovo 
Božíe. Bolo by lepšie, keby si vymohol za tým 
účelom od pápeža výsadu. Bolo by to len pre do
bro duší ». 

« Pokorou a úctivosťou », odpovedal, « najprv 
chcem pohnúť prelátov. Sami nás budú prosiť, 
aby sme kázali a obracali ľud, keď uvidia, ako 
srne pokorní a ÚGtiví... Co ·sa mňa týka, žia- -
dam cid Boha len tú jedinú vý~adu, aby som bo~ 
plnff ohľadu k ľuďom a·obracal ich, ako kä.že na
ša regula, .skôr príkladmi než kázaním». 

Jednoho dňa odišiel František do !moly. Ihneď 
ohlásil sá biskupovi a žiadal ho, aby mohol ká
zať. « Nepotrebujem nikoho, kto by mi musel 
pomáhať plniť môj úrad », odvetil biskup nevrlo. 
František za vzdialil s. úklonou. :Neuplynula ani 
hodina a znova sa d.al ohlásiť biskupovi, ktorý 
sa ho opýtal: « Co ešte, brat, chceš odo mňa? » -
« 1§onsignore » ~, odpovedal František.• « keď 
otec vyženie syna dverami, vracia sa oknom ». 
Biskup sa usmial a presvedčený jeho zbožnou 
neodbytnosťou, dal mu žiadané povolenie. 

František chcel, aby sa tak dialo vždy: nemať 
práva k uplátneniu sv.ojej vôle, ale presadiť ju 
akosi slobodne mimochodom a získať si srdce 
láskou. Preložil: "Engen Vesnin. 

• čítaj: monsiňóre.. 
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BALÍK z 
Paľo Tehlh!-r je skromná utečenecká duša, a

kych sa dnes túla po svete na tisíce. 
Chodí v ošúchaných zodratých šatách, ktoré si 

opravuje sám, tak isto aj topánky, nečasto sa 
striihá a holí a keď sa chýli ku koncu týždňa, 
poznali by ste ho vari aj podľa jeho košele. Lebo 
veď mydlo a práčky sú dnes všade draihé a p1'a
tiť nie je z čoho. 

Stravuje sa v t áborovej menze p•re utečencov. 
Trpezlive čaká tu v niekoľko stočlennom :mde a 
hryz.ie tu každý deň tú istú čiernu fazuľu na obed 
i na večeru. Lenže , Pán Boh za.plať j za toto! 
Lebo fazuľa. i keď· je čierna je zadarmo a bez 
11ej, kto vie, kde by dnes už Paľo bol. 

Cez dlhý čas dni Paľovho života plynuly jed
notvárne . Nič mu nenarúšalo ich 'beh. Trápil sa 
ako všetci, a a:ko všetci i on čakal, veril a dúfal, 
že bude raz i lepšie. 

Iba od istého času sa nápadne zmenil. 
Je shovorčivejší, požartuj,e, zasmeje sa, ba po

núk,ne i cigaretou, čo predtým bývalo iba zried
ka: 

- Cudná vec, - mysleli si ti, čo mu boli naj~ 
bhžšie a . veru, veľa vody prebehlo popGd mo
stami, kým sa dozvedeli, čo sa za Paľovou zme
nou skrýva. 

Pomaly to išlo z neho, ale predsa. Raz, ako to 
u.ž býva, že sdelená radosť je dvojnásobná ra.
dosť, v dobrej nálade sa pri.znal, že dostane ba
Hk. Ano, riadny balík, fo bude celý len jeho. A 
teda nijiaké delenie na sto dielov ako bývalo do
teraz, a!by s1a mu z neho ušlo práve iba za nechet. 
Tento bude celý len jeho. Ach, ei to len bude ... ! 
Mal by tu vraj byť z jedného dňa n.a druhý. 

Posiela mu ho neznámy krajan z Ame.fäy, a
d resu ktorého vybral z americko-slovenskýoh no
vín. Pretože nemá v Ame.ike nikoho, ani rodinu 
ani známych, skúsil to vraj t a,kto. Poprosil, po
žaloval sa, povedal pravdu a jeho viera, že sú na 
svete ešte dobrí ľudia, ako vidno, ho nesklama
la . Balík, je už na ceste a mal by tu byť. čo r.e
vidieť. 

Jedna!kO aj po tomto priznaní poniektorí z jeho 
známych krútili nedôverčivo hlavami. Balík, ba
lík. P ekná vec. užitočná, vzácna a cenná.. No, 
nech j,e ako chce, je to predsa len málo n a to, aby 
sa niekto tváril ako toť Paľo, ako kebv mal do
stať šek prinajme>::šom na tisíc dolárov. Ved' 
nejaká tá konzerva, polievka, kúsok čokolády, 
syra a pod., to ešte nie je všetko. I keď veľa ... 
Naješ sa, hej . nebudeš Madný. Ale dokedy? Iba 
z:1. čas. A kde je ostatné. za čo treba platiť? 
Prejde niekoľko dní, a budeš biediť zase ako 
predtým. Peniaze sú yždy len peniazmi. za ktoré 
môžeš mať všetko, - povrávali si a boli presved
čení. že Paľo t entoraz preháňa ako a;zda málo
kedy. 

No ako ubúdalo dní. prišlo s a pomaly i na to, 
že Paľo né,prehánal·, ale že ku tomu ako sa. tvá
ril mal naozajstnú príčinu. 

Lebo huncút, figliar, nie konzervy, čokoláda, 
alebo syr mu maly pomôeť. Kdežeby 1 Na toľko 
ne-hol ani on vrecom udretý. 
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AM -ERIKY 
Pomôcť mu malo niečo iné. Niečo o čom najmä 

v posledom čase nebolo radno rozprávať veľmi 
hlasito. 

Tajomstvo, sladké a vzácne v Paľovom balíku 
- dnes to už môžeme prezradiť - boly amerk:-
ké c~garety. · _ 

Tieto sa v tom čase daly totiž veľmi výhodne 
speňažiť. Mohol si za ne utfžiť pekný ·groš a mo
hol si si tak pri.lepšiť. Kúpiť niečo do žalúdka a 
odohnať tak skorbut, čo už poniektor ým kýval 
zubami. Mohol si si dať opraviť šaty, t opánky. 
vyprať bieližeú. kúpiť známku, noviny, ostrihať 
sa a pod. A kto si toto všetko mohol aspoň z 
času na čas dovoliť, bol šťastným človekom. Pa
ľo. kedykoľvek myslel na svoj balík, mal práv~ 
toto pre očami. 

Povrávalo sa síce kde tu, že v poslednom čase 
vyšlo akési nari,adenie podľa ktorého sa cigarety 
z A:meriky viac posielať nesmia. Hovorilo sa tiež. 
že z Ameriky prišlé balíky kedy-tedy ot várajú 
a za náj1dené cig~rety, že. musí príjemca zapla
tiť vysoké clo. Bezmála také, aká je hodnota ci
gariet. 

He_i. takéto re~i sa povrávaly. Ale z<ito. že by 
sa niekomu bolo naozaj niečo podobného priho
dilo o tom nebolo počuť. Ani svedkov na to ne
bolo. Preto Paľo na podobné chýry veľa nedal. 
Božemôj, čo sa t eraz všeličo porozpráva a není 
z toho nakoniec nič. Skoda by bolo myslieť na 
klebety a kaziť si náladu. · 

A potom, veď jeho balík bude celkom obyčaj
ný, ako tisíce iných, čo prichádzajú ka·ždý deň 
bez najmenšej nehody. A keby aj na tom čosi 
bolo, prečo by sa to práve jemu muselo priho
diť? Niet teda nijakej príčiny na to, aby si ka
zil dobru vôľu. Nie veru. Nedbal o nič. Co viac, 
ako ubúdalo dní, horiaci od ne:dočkavosti nieleR
že rozprával o svojom balíku všade a pred kaž
dym. ale sa už netajil :=tni tým, čo všetko v ňom 
bude. 

Kto by bol nazrel do j·eho duše, bol by videl, 
že sa naň teší ako dieťa. Pozeral často· do ka
lendára, hneval sa na loďné štrajky a nikedy 
mu ešte neubiehal •Čas tak pomaly, ako teraz. 

Doma vo svojej tzbe s ceruzkou v ruku ráta
val čo mal už sto razy vyrátané. Koľko zaň 
utŕži,. čo všetko si bude môcť kúpiť a ako si za
delí pe'n.iaze, aby mu vydiržaly čo najdfäšie. 

Svoj balík videl všade. V prístave ako ho pre
hadzujú z mie,sta na miesto, .s kopy na kopu a 
bolelo ho, že s ním tak grobiánsky zachádzajú. 
- Veď mu ublížla. ľudia bezcitní. Keby ich na 
to mohol aspoň upozorniť. 

Videl ho na mori na lodi a zpomed.zi tisícich, 
čo boly v nej až po samú povalu. hneď si našiel 
svoj. · 

- Tamto hľa, v kútiku je, až na samom dne. 
Pozerá na mňa, usmieva sa rru vignetkou, čo je 
na nej moje meno, moja adresa. 

- Tu som Pal'ko, tu, - prihováral sa mu. -
Dobre mi je, neboj sa o mňa. Celý som a zdravý. 
Prídem, prídem, len ešte za málo počkaj. Nasý
t im ťa i zohrejem. - A Paľovi skrútenému pod 



dekou s privretými víčkami sa v takýchto chví
ľach zdalo, že i on patrí jemu a že kus vlastného 
srdca bije mu tam na dne neznamej lodi na širo
kom o.ceáne. 

Cas sa vliekol pomaly a jednotvárne ako ne
konečný had. Deň za dňom, týždeň za týždňom 
a o balíku ešte stále nebolo ani slychu ani chýru. 
Do Paľovej duše sa v:\{rá:daly pochy<bnosti. Jeho 
nádeje bledly stále viac a viac. 

- S.tratil sa nebodaj, stratil. - opa;koval 
trpko sebe i tým, čo sa snimi stretával najviac 
vari preto, aby ho posmelili a dodali mu odvahy. 

No jednako dočkal sa. V jeden deň, keď sa 
bol vzdal už i poslednej nádeje, domovníčka mu 
podala. kúsok zelenkastého papieru - sprie
vodku. 

Vytrhol jej ju z ruky, ani sa nepoďakoval a 
hnal sa s ľíou ako bez d11še do svojej izby. Keď 
zatvoril za sebou dvere, pritisol si j-u na prsia a 
niekoľko razy si zhlboka vydýchol. Letmo sa na 
ňu pozreJ, prešiel hore dolu po fabe i do obloka 
nazrel a znova sa ku nej vrátil. Keď sa konečne 
ako taJc utíšil, dal sa ju prezet1ať dôkladnejišie. 

Na sprievodke. okrem tlačeného textu, bola 
podlhovastá pečiatka s nápisom: B a l í k o v á 
pošt a. Za týmito dvoma slovami bola pomlčka 
a za ňou ešte jedno slovo. Toto však bolo natoľ
ko rozotreté, že sa dalo len s námahou prečítať. 
Ale aj keď ho potom ako tak prešlabikoval, zi
stil, že mu nerozumie. 

- Co tam po jednom slove. - pomyslel si a 
ani do slovníka sa mu ňom nechcelo nazrieť. 
Však to najhlavnejšie rozumel: Balíková pošta. 

- Co tu treba viac vedieť? - povedal si a čí
tal ďalej: Váš balík sa nachodí na našom úra
de. kde si ho môžete vyzdvihnúť každý deň pred
poludním od ôsmej do dvanástej hodiny. Prineste 
si so sebou preukaz totožnosti a túto sprievodku. 
Ak nevyzdvihnete balík do troch mesiacov, o
dovzdá sa Cervenému krížu. 

---:- Nuž, teda, všetko je v najlepšom poriad
ku. - povedal si spokojne a čítal ďalej. čo treba 
urobiť v ta:kom pripade, keď si príjemca nemô
že prevziať zásielku osobne. 

No, toto sa ho najmenej týkalo. Túto povin
nosť si vykoná vďačne sám. Načakal sa na ňu 
práve dosť. Len škoda, že je už neskoro. Dnes by 
na pošte nič nevykonal. Musí čakať do zajtra. 
No, hlavná vec, že je už tu. Keď vydržal dotera.z. 
jeden deň už fahko vyčká. Spokojný a v dobrej 
nálade začal rozmýšlať nad tým, ako strávi 
zvyšok dnešného šťastlivého dňa. 

Nezaškodilo by vari sadnúť hneď ku stolu a 
napísať šľachtnému krajanovi v Amerike. Poďa
kovať sa mu a oznámiť, že balík kqneč,ne šťastli
vo došiel. Veď sa ho ten už dva razy naň dopy
toval. 

Urobil teda tak. Sadol ku stolu a napísal list 
plný horúcej vďaky a radosti. 

Potom si povedal, že spojí užitočné s príjem 
ným a pôjde si elte dnes obzrieť miesto. odkiaľ 
si zajtra ponesie svoj balík. Nezaškodí, keď sa 
poinformuje, aby sa zajrtra ne,potlkal zbytočne 2 

miesta na miesto. Co môže, vykoná ešte dnes. 
Zajtra pôjde už akoby na hotové. 

Pri tejto prileq,itosti sa chcel teraz pozrieť aj 
na ulice a na cesty, kade ho ponesie. A hlavne na 
výklady s ich pe.E:rtrým bohatstvom. Potešiť sa 
s tým, čo je v nich, lebo dnes j'e posledný raz, čo 
sa na to všetko bude pozerat iba cez hrubé sklá. 
Zajtra, zajtra to ,bude všetko vyložené už i pre 
neho. V ružových predstávách o budúcnosti sa 
mu vybavil pred očami obraz útulnej reštaurácie 
so snehobielymi obrusmi a ukláňajúci'mi sa čaš
nikmi s jedálnym lístkom, na ktorom nieto ani 
stopy po čierneo· fazule. Hej•, od zajtra i keď nie 
vždy, ale aspoň kedy tedy, tak to bude bývať. 
Okrem toho, pravda, si bude aj inak prilepšo
vať ... 

Pohrúžený do myšlienok ani sa nenazdal a už 
bol aj na mieste. V povznesenej náladé zastal 
pred vysokou budovou. za múrami ktorej opa
trovali jeho balík. 
Keď si ju bol poobzeral po d1žke i po šírke, vo

šiel dnu. Cítil sa bezmála ako medzi svojimi. Va
ri za.to, lebo tu nebol sám. Poprechádzal sa po 
chodbe, nazrel kde tu do dvier. čítal nápisy na 
nich a až potom: keď ho zunovalo sa dal do reči. 
Popýtal sa na to i na ono a vďačne mu ukázali i 
poradili. Len jedna chyba je vraj, že je neskoro. 
Musí prísť zajtra predpoludním. - vysvetlovali 
mu ochotne. 

- Viem to, ľudkovia moji, viem, - mys~cl si 
Paľo dobromysel'ňe a šibalsky sa pritom usmie
val popod fúzy. 

Na druhý deň bol na mieste už zavčasu. Musel 
ešte chvíľu čakať, kým otvoria. 
Keď otvorili pozrel ešte raz na nápis nad dve

rami a vkrcčil do vysokej štvorhrannej miestno
sti. Na prvý pohľad vyzeralo v nej všetko ako 
v nejakom. sklade. Podobala sa skôr skladu než 
úradu. Zo strán do uhla stály dva dlhé stoly 
podobné pultom v obchodoch. Blí:zko nich v pro
striedku stál menší stolík s váhou. Propri ste
nách stály dookola vysoké police a v nich bolo 
napchatých plno balíkov. 'ľa:k isto na zemi ich 
boly celé kopy. 

V miestnosti bolo päť ľudí. Traja úradnici. 
jeden zriadenec a pri obloku opretý o stenu 
stál policajt, ktory niečo rozprával. Asi nejaký 
žart. lebo len čo dokončil. dali sa všetci do smie
chu. 
Keď sa utíšili, jeden z nich, človek ch udej tvári 

pristúpil ku Paľovi, vzal od neho sprievodku a 
dal sa jtt prezerať. Medzitým upozornil Paľa, 
aby si len nechal klobúk na hlave, lebo vraj je 
chladno. 

...!.... Akí zlatí ľudia! - pomyslel si Paľo a od
púšťal mu v duchu zato, lebo ho nechali chvíľu 
čakať. 

Clovek chudej tvári poodišiel potom so sprie
vodkou ku jednej z políc a chvíľu ju prezeral. 
Potom vytiahol z nej prudkým pohyibom pekný 
podlhovastý balík zašítý do bieleho plátna. Pa
ľovi pri pohľade naň div srdce z hrudi nevysko
čilo. 
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· Zriadenec položil balfä na stôl s váhou, stoja
ci blí:zJko úradníkov a zavolal bližšie aj Paľa, ako 
keby mu chcel niečo ukázať. 

Potom za všeobecného ticha, bez toho, že iby 
nie-čo :povedal, 0hudý človek si rozopnul ka;bát a 
z v,recka vesty vytiahol a;kýsi malý predmet. A 
iba v poslednej chv:ili Paľo zbadal, že je to ži
letka a len, len, že mu stačil zachytiť ruku, ruby 
ňou nezarezal do balíka. 

Na PaJ.'ovo zdesenie prečo to chce robiť, po 
cnvíli sa ozvali tamti od dlhého stola a dali sa 
mu vysvetlovať, že je to prirodzené a zrejmé. 
Všetky balíky, ktoré sa dostanú sem, sa musia 
otvoriť a prezrieť. Taký je vraj predpis, zákon. 
A ako tak rozprávali, medzitým čo mu vysvetlo
vali a čo ho presw.edčali, sopár razy sa mu Olb
trelo o uši ono neznáme ro,zotreté slovo na sprie
vodke, čo ho natoľko podceňoval, že sa mu po 
ňom- ani do slovníka nechcelo nazrieť. . · 

Iba teraz si začínal uvooomovať jeho ~ysel 
a -význam. lba teraz mu s hrôzou za~ínal rozu -
mieť a jeho predstavy a sny o budúcnosti sa 
v ňom začaiy bolestne rúcať. Iba teraz pri
chádzal na t-0, že je na colnici a vedel všetko. 
Najmä to, ž.e tí, čo vstúpia raz do tejito miestno
sti, musia zanechať všetky nádeje vonku, za dve
rami. 

A keď toto platil<> pre všetkých, pre Paľa 
tento zákon platil dvojná:sobne. Lebo patril ku 
tým, čo nema:li :nikoho a nič. Boli bez poviruµ{lstí 1 

ale i bez práv a v tom čase i bez ochrany. Bol tu
lákom so sodratým kabátom a špinavou košelou. 
vydedencom,· čo ho všade obc·háidzali a wpeli iba 
z. milosti. Nemal nikoho a nič, bol horší od žobrá
ka. Ktože by sa nad takýmto skade ~ha skade 
ruka pozastavoval, robil si yýčitky a bral ohľa
dy? - Máme dosť starostí s na·šimi ľuďmi. Ke
by nám tu radšej nezavadzali, - zdalo sa mu 
čítať v očiach mnohých. 
Keď si teraz Paľo toto všetko uvedomil, prebe

ral sa ako z. mrákot. Cítil, že sláJbne, že sa mu 
krv stráca zo žíl a .že duša, tá čo pred chvíľou 
ešte polet0va}a vysoko vy-soko a chcela oibjať re
ly sv.et, sr-azená je v ňom až·-kdesi: na dne jeho 
života ako poranené vtáča. 

J edn~o bránil si: ho ako život. Nepripustil, 
aJby sa ho čo len doltikli. Nie, nie! Balík je jeho, 
jemu patrí~ nik nemá právo naň sia,bať. Chce ho 
taiký, ako je, nedá si ho otvoriť. . 

Nakoniec, keď nebolo iného východiska a inej 
pomoci, dial sa prosí ť, hoci vedel, ,že mu to veľa 
nepomôže. Povedal, že mu ho posiela neznámy 
krajan zo Spojenych štátov, ktorý sa sľutoval 
nad jeho biedou a ktorého adresu vyb11a1 z t1ovín. 
Nezapiera. Sú v ňom ai cigarety, ale nevie koľ -
ko. - P0dívajete sa vša:k, čo fajčím, - skúšal 
to i ,tarkto a z vrecka k<le kedysi ty,kaly pekné 
hodinky vytiahol za hrsť začnrnd'ených ohar
kov. 

Málo nap1at. Pavúci zahniezdeni v sieti para
graf ov a zákonov, čo sedeli za dlhým stolom a 
striehli chladnokrvne na o-bete podo'bné Paľo
vi, boU navyknu:tí na podobné výjavy. 

- J e nám l'uto, ale nedá sa nič rQlhiť. Balík 
musíme o.tvoriť, - povedai jeden z nich. 

A keď potom po márnych pokusoch chudý 
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človek znova pristúpil ku stolíku s váhou a keď 
pod ostrím jeho žiletky šušťal papier a pukaly 
špagáty, Palľo odvrátil hl'avu, aby to všetko ne
videl. Lé-bo on ho chcel otvá.räJt. Mesiace o tom 
sníval. Toto on chcel robiť. A nie ta,kto bezo-hlad
ne, hu:bo ... Každy uzlík by bol starostlivo rozvä
zoval, s k~žd.ym by sa bol porozprával, potešil. 

Iba vtedy sa obzrel, keď chudá ruka kládla na 
stol podlhovasté pa;ltlíky s nápisom: CheSlterfield, 
Lucky Stl"ike, Camel, Mo-rris. A tak ako sa pred
tým tešil, ta.k sa teraz ppzeral n-a všetko tupo, 
be,z záujmu, ako bez života. 
Keď 1bolo na stolíku všetko, jeden zo sediacich 
vzal ceruzku ,a začal n:a ,papieri čosi rátať. Po
tom sa obráti1 ku Paľovi a povedal: 

- Za toto všetko by ste mali zaplatiť päť ti
síc. Urobíme to však na štryri. Nad jednou zaž
múrime oči, hoci... Tú vám odp,ustlm.e. Aik prine
siete zajtra peniaze, cigarety budú vaše. Ak nie, 
musia ostať tu. 

- Jednu vám odpustíme, - znelo Pal'ovi v 
ušiach. - Pekne od vás, - pomyslel si. Lenže 
i tak .. Kde sooenie štyri tisícky? Kde ich nájde, 
klto mu ich podaruje? ~ keby kh aj mal, keby 
si ich mohol vypožičať, ani vtedy by mu nepo
mohly. Lebo za tie penia;ze si mohol kúpiť bez
mála tie isté cigarety na čiernom trhu. Rozdiel 
v cene bol veľmi malý. A on chcel tržiť, chcel, 
aby bolo všet:ko jeho. 

'Dváril sa preto•: *o keiby am nebol počul. 
Pezrel ilba ešte raz namalý stolík, prešiel zra

kom ,pa všetkom, čo na ňom ležalo a ako tomu, 
čo sa lúči so životom, prebehlo mu pred oča.mí 
všetko o čom sníval a čo teraz str,atil. Prišlo mu 
na um, že už od niekoľ-kých týždňov hladuje a. 
žije na dlžobu v nádeji, že za.platí všetko z ibalfäa. 
Sp-omenuI si i na to, č9 stratil a čo musel zane
chať doma. Pomyslel na stratenú vlasť, na ro
dinu, bratov a sestry, na známyoh a priateľov, 
na ustarostnenú matku, čo naň vo dne v noci 
myslí, a s nimi a:ko v kaleidoskope sa mu vyba, 
vil pred očami rodný kraj s jeho nenahtaditel
nym kúzlom, v 'kitorom vyrástol a v 'ktorom strá
vil najkrajsie roky svodiho života. Toto všetlrn-, 
mu t~raz v okamihu prebehlo pred očami a so
vrelo hrdľo, šťa by ho clw~lo redill.3,iť. 

Chcel ešte niečo povedať, c>hcel kričať, brániť 
sa zo 'Všet:Jkých síl. No aJkokoľvek chcel, ia.ni slo
vifäa níu, nevyšlo z úst. I,ba sedel. s ovisnutou 
hlavou álko prikovaný, hladel tupo neipríčet.ne do 
zeme a s námahou pré>hital guľu, čo mu navrela 
v hrdle ako ,balvan a čo mu nedala dýchať. A v 
zápase s ňou .sa darmo premáha:l. Danno si na
hovár-a1:, oo je ~hlap, a že sa to nepatrí. Slzy sa 
mu nahrnuly do očú, tl'ačily sa neúprosne von, 
jedna za druhou •a áko ubúdalo času, stále viac 
sa mu.J,ch vpíjalo do jeho zodratého '.k!!!báta. Se
del tak hodriú chvíl1u, až dotial', kým sa v ňom 
ako kus mrazivého ľadu neroztopila všetka hor
kosť, čo sa mu n3!bromaidila v duši odvtedy, ako 
odišiel... Iba potom vstal a pomalým krokom sa 
pobral VQD. M za mesto, aby nevidel to, na čo 
5!.,_tešil, a čo malo 'byť odo dneška i J~ho. 

- Július Stefkovi.č 
Z chystanej sbierky « Rozprávk--y z exilu», 



Neodpočivajte nec1nne 

na vavrínoch minulosti! 

Veľkonočný odkaz Sv. Otca pápeža Pia XII. 

venacim Ríma a celého sveta. 

Na Veľkú noc Sv. Ote~ . pápež PiUs XII. udelil s balkónu 
Svätopeterskej baziliky tradičné apoštolské požehnanie « Urbi 
et O~bi » (mestu Rímu a svetu) spojené s plnomocnými odpu
staikm.i. Pri tejto prlležitosti povedal k 40-0 tisícovému zástupu 
veriacich krátky prejav, ktorý sa potom vysielal vatikánskym 
rozhlaJSom do celého sveta. 

ČASOVOSTI 

Sv. Otec vy.sloivil žclanie, aby hlas veľkonočných zvonov 
priniesol veriacim nielen radosť, mier a brat.skú lásku, ale aby 
bol pre nich tiež vážnym upozornením na nebezpečenstvo, ktoré 
dnes b.:ro.zí svetu a ktoré sa prejavuje v únave spravodlivýoh. 
Je totiž obava, že tí, č-o chcú byť oduševnenými nositeľmi života, 
podľahnú pod ťarchou opakujúcich sa ťažkostí. Preto trj;:)iba od
hodiť .akúkoľvek malátnosť a prinavrátiť sa k zauživa.ným čno-
·stiam. :Príkladom má byť vzkriesený Sprusítel', ktorý navždy · Oslavy lt.l. marca v Ríme. To-
zv..íťruzil: nad smrťou. - ho.ročné os1avy 14. marca v Rí-

Sv. Otec vyzval veriacich, aby neodpočívali nečinne na va- me, usporiadané úst~dnou Ka
vrínooh minulosti, a:by sa nez:asta,vovali v úteche nad vyoranoo tolíc'kou kanceláriou, vyznely 
br~dou, ale aiby doterajšie výdobytky upevňovali a nadväzovali spôs>obom. naooa:j dodímaivým. 
ich na nové. Započaly sa sv. omšou, ktorú 

Potom s-a obrátil ku-kňazom a laikom, čo v blízky.ch a ďale- celebroval v kryrpte Svätopeter
kých končinách trpia pre Krista bez toho, že by sa ešte rysovaly skej baziliky, nad hrolbom sv. 
na obzóre :náznaky zmeny, a odporúčal im, aby dôverovali v Petra A~tôla:, riaditeľ UK.K 
Toho, čo otvoril v jeden deň cestu národu, ktorý chcel vyslo~ Rev. Dr. Anton ,Botek. Za orga
bodiť. , · nového d6provod'u Rev. Pokor-

ného, na tomto Iiruiaj;výš-pasvä t-
V závere svojho prejavu Sv. Ote<! vyzval tých, čo sa úprimne nom a vzácnom mieste pre kaž-

zasadzujú za záchranu mieru, a'by ich neodradili prekámky a deho kresťalli!,, sa po prvý ra-z 
ťažkosti, ale aby ich povzbudwvalo dobro ich podnikania v , v 

ktorom nech im pomáha samotné knieža pokoJ·a: Ježiš Kristus. pri te)'to ;prílezritosti ozývaly slo
ven.s-ké nábožné piesne. Popri i-

•--~Y--• ~r.,-•. ~ ~..,- ... .. 

Veľkópôstna, prooosia Kajúcich bratov v Ríme. 
V úzadí sa týčia ·zrúcaniny cis.áirskych palárov na Paiatíne, 

na ktorom pred 2706 rokmi bol založený Rím. 

ných, velebne sa tu rozliehala 
pieseň, ktoru bez.bofu.í komuni-
sti na Slovens:l,m dali na index: 
« O Mária bolestivá naša ochra
na, siovenský náš národ volá, 
pros z.a nás Boha» ... - Ptíleži
tostn.ý prejav, v ktorom zhodno
til význiµn 14. tnarcá, predniesol 
zápalistými slovami Rev. Spiš
ský. ~tnnásty marec 1939 - po
vedal rečník - je symibolom tú
žoib slovenskeho ná.roda. Je zvý
I'afillením. náboženského, politic
kého, kultúrneho a hospodárske
ho rozmachu, akého pred tým 
na Slovensku nebolo n ikdy. Slo
vensko ce-z šesť rokov samo.stat-

. ného živ;ota bolo ostrovom po
koja a ,blahobytu; podľa niek
torých, 'bolo priam predsieňou 
raja. - V ďalšom r,ečruk vyz
val ~dtomnýc'li, aby sa pomodli
li ruelen za návrat stratenej slo
body a za uskutočnenie Boihom 
nám daného práva na sainostat-

31 



hosť ako aj za umučených, pre
nasledovaných a trpiacioh vo 
väzeniach, ale i za ich prenasle
dovateľov, lebo i títo, nakoľko 
budú chcieť, sú podľa vôle božej 
dedič,mi neba. - Po sv. omši sa 
prítomní odobrali do miestností 
rímskej Pax Romany, kde si vy
počuli posledný prejav preziden
ta-martyra Msgr Dr. Jozefa Ti
su z gramofonovej pl1atne, za
registJ'ovaný v rakúskom Krem
smii..nstri pred tým ešte, než ho 
komunistickí .pochopovia odiviekli 
v putách pod ši1benicu .. Potom na.
sledovalo skromné pohostenie 
pri ktorom sa ujal slova Rev. Dr. 

- A . Botek - Sv, omša, kto,rú 
som slúžil - povedal medzi i
ným - bola obetov.aná za umu
čeného ,prezidenta Msgr. Dr. Jo
zefa Tisu a za všet kých, ktorí 
položili svoj život za slovenský 
na.rod, ako aj za po:si1nenie trpia
ceho národa doma a za sjedno
tenie roztratených 1bratov a se
stier vo svete.- Prejav predse
du úKK odmeníli prítomní dlho
trvajlúcim a nt>Jdšeným .potles
kom. Slavnosť Za zrukončila za
spievaným národných piesní. 

Sachovnica bez kráľa. Dňa 5. 
marca t. r. zomrel predseda Ra
dy ministrov SSSR generalissi
mus J. V. Stalin. V jeho osobe 

· odišiel z javiska dejin čfovek, 
ktoréhó právom pripodobňovali 
k zlopevestnétnu Ožingischáno
vi. Stalinovo vládnutie v podsta
te nebolo nič in,šie, ako nepre
tržit ý a bezohľadný° boj o moc a 
nadvládu. Spomeňme si len nn 

Z galerie naŠÍCh preclplatiteľov 
Pani Mária Lacko z CWcag-a, 
IU. (USA) so svojimi dcér ami 

Rútou a 1\1:agdalenou. 
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V RISI INKOV DNES 
Dojmy z cesty po Peru. 

Hry na lodi 

Neskoro večer sa. pohla naša 1 od' na ďalšiu cestu. V tej chví
li, keď s·om zhasínal svetlo v našej kabíne okolo 10. hodiny, 
boli sme na mori. Príliv zúrivo tikol do lodný<:h bokov. Vlny 
zvýšene šumely, syčaly, špliechaly a divoko hučaly. 

Na druhý deň, keď sme so Smídoin nastúpili k rannej pol
hodinke, prikradnul sa k nám ešte aj Studney, ale až do 10. 
hodiny, sme boli na palube celej lodi len my traja. Ostatní hostia 
tuho 21aspali a len pred obedom sa začaly ukazovať namaľo
vané tváričky, ešte pokradomky zívajúce. 

Riaditeľstvo lode, v snahe povzniesť náladu po-poludní uspo
riadalo vodné hry: « Aquacadas ». Riaditeľ túry Jim

1 
akýsi Pa

leček kráľa Juraja, mal na starosti zábavy a výlety cestujúcích, 
aby tí, čo sa ra.z podujali na ďalekú cestu, be·z toho, že by sa 
medzitým niekde vylodili a zdržali sa dlhší čas - aspoň na lodi 
a v pdstruvoch zažili niečo zaujímavého. Napokon jé to aj lod
ná tradícia, v mene ktorej sa bojuje proti monotonnosti cesty, 
ktor-á po týždňoch dostáva príchuť čohosi nepríjemného. 

Starší manželský pár, ktorého dôveru sme .si úskali, rozprá
val nám o pričiná<::h svojej cesty. 

- Keby sme prenajali v Chicagu byt, mesačne by sme zaň 
platili 600 dolárov. Ba niekedy ani nestačia. Ak ,peniaze necháme 
ležať v ba.n:ke donášajú nám úroky. Môžeme si dovoliť výdavky 
aj do tisícky, bez toho že by sa nám míňal hotový kapitál. Táto 
cesta, ako « touring » nás dvoch výletujúcich, v prvej triede 
výjde na 6.80 dolárov. Prirátajme ku tomu ešte « vreckové » a 
čJ:ní to všetko 750 dolárov. Za 150 dolárov sa pozreme obidvaja 
do Južnej Amerj,ky a môžeme tam žiť blažene. Nepotrebujeme 
viesť domácnosť a nemáme ami nij~kýc-h sbarostí. Z jednej. cesty 
sa vrátime a hneď sa poberáme na druhú. Boli sme už v Južnej 
Afrike, v Holandskej Indii, v Austrálii, v Buenos Aires, v Brazí
lii, n.a J"amajke, v Norsku. 

- Je to koniec koncov lacnejšie a príjemnejšie cestovať, ako 
sedieť stále Jen doma. Nateraz sa chystáme ísť do Cíny, Nového 
Zelandu po tom, čo sme boli na Hawaj1ských a na Bahamských 
ostrovoch. 

Táto rodina mala odrástlé deti. Dcéry povydávané, synov po
ženených. Cesta značila pre ňu omladenie, Keď sa vrátia z cesty, 
ponawštevujú deti: Prí každej rodine zost,anú mesiac, ba aj viac. 
Ta!lrsa im príjemne míňa čas. 

- Ako si to len tá rodina v,edela. ideálne zariadiť. Otecko, 
to musíš uzna.ť - zdôrazňovala moja žena. . 

- Azda by sa aj Tebe páčilo niečo podobného? 
- Pristala by som na to raz, až zostárneme. Prečo nie? 
- Ja by som necestoval len naverímboha, taik nič pr~ nič, 

pre kratochvíľu. -
- Nepochybujem o tom. Ostatne, Ty máš hŕbu dôvodov ce

stovať. Ty nie si ako oni, starí penzisti. Načože my máme IJO sve
te toľké pod.niky? 

- Aha! Ty už máš zas príklad z tých starých - počudoval 
som sa ako rýchlo sa moja žena vžíva do nových ~votných situá
cií, po prvej podstatnej zmené, ktorú pociťovala bolestnejšie, ako 
ja. Zeny sú predsa oveľa hlbšie sp,riazinené s domovom s príro
dou s ľu<lmi . so sociaálnými a spoločenskými rpomerami než my. 1

- Zboržňujem more, mám 13myseľ pre nové kraje , pociťujem 
živel!DÚ radosť z nových krajov ... 

- Ale anjel môj drahý, veď Ty nevieš ani plávať! 
- Vidíš, oťko a predsa poznám kúzlo vody, závratnú omam-

nosť vin a farby, ktorými extocky hr ajú prístavy. Myslíš azda, že 
by som bola smelšia? 



- Možno, ale staviam sa proti tomu, aby ste ma povážovali 
7,2, bojazlivú. Bojím sa o Vás; raz je to strach manželky, ino
kedy strach matky a niekedy tieto dva pocity sa slučujú v mo
jom srdci v jeden. Ostatne. išla som vždy vš-ade, kde to bolo po
trebné. Koľko je tých žien, oťo, ktoré tak be,z _poznámky cestujú 
okoľo sveta, ako ja s tebou? 

Cítil som sa tak. ako kecľ dostane školák päťku z predmetu, 
ktorý sa nenaučil, ale bol som vždy prístupný argumentom. Moja 
drahá púlovička mi zavše povie nepríjemné pravdy, ktoré dlho 
skrýva v sebe, lebo ma nechce poraniť. Vie dokonale, že jej bo
lesť je aj moja. Konečne naše vzajomné porozumenie rokmi 
rastie a 'Sa prehíbuje. _ 

Sli sme sa pozrieť na tú vodnú hru, závodenie, ktoré bolo 
napínavé, poučné a svedčilo o tom, ako sa ľudia naučili žiť pod 
vodou. 

Do bazénu hodili zakaždým 30 porcelánových, malých tanie
rikov. Išlo o to, že kto koľko tanierkov [laraz vynesie z vody von. 
Prvý ptete){ár vyniesol štyri. Zatlieskali mu. Druhý bol o niečo 
lepší, lebo vyniesol •šesť tanierikov. Opäť sa vrátil do -vody ten, 
čo začal a vyniesol sedem. Tretí vyniesol deväť; ďalší po ňom 
jedenásť. Prvý hráč -zase s:a ponoril pod vodu, ale vyniesol iba 
päť tanierikov. 

Nadišla druhá. kritickejšia fáza pretekania. Ktorýsi plavčík 
vyniesol 15 tanierikov. Ostatní traja po ňom sa vynorili nad vo• 
du, ale bez výsledku. Nejaký inžinier. ktorý cestoval do Chile vy
niesol 17 tanierikov; druhý po ňom 18. TTetí neobstál, lebo ne
vydržal. Museli ho vytia.hnúť z vody von. Prvý tohto tur.nusu 
vyniesol až 22 tanierkov, al~ bol nadmieru sla!bý a nemohol ich 
vyložiť. Doniesol iba polovicu, nadýchal sa čerstvého vz:luchu a 
zabehnul pre zbytok, ktorý mal uložený niekde v strede. Prvý 
turnus sa zdal byť akýsi umelý; ale tento druhý bol spontánnejší. 

Spomenutý inžinier sa stavil. ž~ on vynesie naraz 30 tanierkov 
za prémiu tridsiatich do]árov. Dohadzovačov pribúdalo a o päť 
minút bolo sto dolárov. určených pre toho, kto o,zaj vy.nesie 30 
tanierikov. Závodenie dostalo ráz senzačností a rivalitného ne
pokoja. Prihlá$ilo sa sedem kandidátov. Tra.ja vypadli i;i.a prvý 
raz, keďže vyniesli iba so 20 tanirikov. Ostatní štyria sa pokú
šali znovu. Po polhodinovom súťaižení bánský bži.nier sa vzdal. 
Nemohol po dva razy vytiahnúť viac než 25 tanierikov a keď vzal 
viae nemohol dokončiť štart. 

Ani ďalší dv.aj.a nepochodili. Nedol,ta.li sa nad .súčet 24 - 26 
tanierikov. Nato plavčík skočil do vody, pohybujúc sa šťa ryba 
sem a tam, vyložil na okraj bazénu so 16 tauierkov bez toho, ze 
by bol hlavu vystrčil z vody. Potom zašiel pre zbyl"Ok, a,by mohol 
ľahko doplniť tridsiatku. 

V obece:'.1stve sa ·strhnul búrlivý potlesk, ale milého plavčí
ka museli nechať odpočinúť-, kým sa ako - tak po,sbieral. 

V banku bolo aS'i 12,0 dolárov, }{toré dostal za skvelý, vyčer
pávajúci a nevšedný výkon. 

K predstave tahto bazénu sa v.iaže niekoľko na,ších ve~elých 
príhod. · · ~ "-' ' :· ~ 

I-stý mladík, vždy elegaJ1tuý a nápadne dbajúci o svoj šat a: 
vystupovaTiie. :mládcuec. kto:rv·dvoril 1iašíro dievčencom, ktoré ho 
prezývali « Cori1samanom », keďže vedel trunco'Vať iba « cong-o ~, 
zastavil s'a pred večerou vyobliekaný a fešácky u11-zaný v bielých 
šatoch na okraji bazénu a ostentatívne si pripaľoval ctgaretu. 

Bolo, mierne vlnobitie a on, čo chcel byť nápadný. zavše stih
nul vyhnúť vode, ktorá nepravideľne vystrekovala do výšky. 

Naraz, keď sa loď prudko pohla a mládenec bol zrákoro pri
pútaný k postave šumnej devy. prechádzajúcej po páluibe, vy
šplechla vlna z bazénu a _zakryla celkom šuhaja. ktorý sa zmenil 
vo vodníka. · 

Zmocnil sa nás l}ru:d]rý smiech a: mládenec. ktorý šiel večerať 
v bielych šatoch, n~ ktorých qolv znaky rozhnevaného mora, čer
veňa! sa pred nami ešte niekoľko dní po tomto ponaučení mora. 
ktoré nedávalo « placet» nediscipli'novanému zraku, pr:ípadne aj 
nečistým myšlienkam. ,Já,1 !\. Baťa. 

Rev. Pavel J. Lisický 
farár osady s•:v. Michala Archan
jela v Lansforde~ Pa (USA) o.s
lávil v nedeľu 22. marca zla,té 
jubileum svojho kňazstva. Sláv
nostým rečníkom-pri tejto príle
žitosti bol jeho priateľ Rev. Im
rich A. Kuharič z Catasauqua 
Pa ktorý zhodnotil dielo Rev. 
Li~ickéh~ a.ko kňaza., rodoľuba a 
mecéna slcwen~kých podujatí. 
Rev. P. J. L'isickém-q k vzácne
mu jubileu srdečne blahoželáme 
a prajeme mu vera bo.žieho 

požehnania_ 

neustávaj.úce procesy a depor
tácie jeho politických odporcov, 
na koncentračné a pracnvné tá
bory v ktorých len v samotnom 
Rus>ku hynie okolo 15 miliónov 
ľudí. Spomeňme na roHiony hla
de,m zomrelych Ukrajinec-v v 
roku 1933, zatiaľ čo sa zo Soviet
ského sviizu vyvážalo v tom i; 
ston1 čas~- obilie do cudziny. Sta
lin v bezohľadnej brutálnosti a 
bé.zcitnosti, s akou ničil svojich 
osobných i pofäických odporcov, 
nemá v dejinách páru. Predsti
hol Džingischána i Ivana Hroz
ného a v ohľade prenasledova
niá näboženstva Nerona i Dio
kleciána. Len takto si možno vy
svetliť, ž.e sa jeho moc a vládnu
tie µdržaly až podnes. Jeho pan
stvo stálo na potokod~ siz, krvi 
a 1:1:trpenia. Vá:kuum. ktoré na
stalo teraz po jeho smrti, bude 
mať• preto pravdepodobne ďale
kosiahle dôsledky. Zo. ša.cborv11i
ce zápolení~ medzi Východó'm a 
Západom zmizla figura prvora
dej dôležito;gti, ktorú v Moskve 
na nijaký pád nebudú v stave na
hradiť rovnocennou. S -primera
ným záujmom sa. kvitovala vo 
svetovej verejnosti tiež smrt 
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Pán Ján Hurný 
podpred$eda IKSI pre Kanadu, 
reční poč.as posviacky sloven
ského kosto1a vo Winnip.egu. 
Vpravo od neho (píšuci) je br. 
Ján Karaba. Za rečníkom (s od
vrátenou tvárou) je miestny du
chovný dp. Ján Reikem a za ním 
dp. M. ShU!b'al hl. duchovný IKiSJ 

pre K,runadu. 

prezidenta CSR Kl~menta Gott
walda, avšak mofulo povedať, že 
tento záuj,em sa sústredil naj
mä na dohady a pochyibnosti o 
tom, či zomrel ·prirodzenou smr
ťou a či sa n.e_stal azda tiež obe
ťou nejakého « pomýleného » le
kár.':lkeho receptu, ako to bolo v 
prípade Zdanova-a iných. - Po
mer Slováiko<V doma i zahranica
mi k obom rosnulý:µi komunisti
ckým dfä:tá.torom je a<Ž v.eľmi do
bre známy, než aby sa bolo tre
ba s nÍ!m obzvlášť zapodievať. 
Svedčia o tom desiatky popra
vených), ti:s:ídky deportio,v::ltiých 
a uväznených v žalároch a v 
koncentračných táboroch, zni:C:e
ná sloboda politická, náboženská. 
kultúrna i hospo<lársk•a. 

SLOVENSKÉ KNIHY Z RÍMA 

Svätj' rok 
Vatikán 

$ 1.00 
$ 1.00 

Sv. František z Assisi $ 1.00 

Pápež, Cirkev a Rím $ 1.00 
Svätá Stolica 

Dostat: na adrese: 
« RIM » 

Casella Postate 9100 

Roma (Italia) 
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KNIHY A CASOPISY 

DR JOZEF TISO O SEBE, Do tlače prichystal .a komentoval 
Dr. Jo:r,ef Pa.učo. Náldadom a tlačou Slovenského Katolíckeho 
Sokola, 205 Madi-.on St., P.assaiic. N . J. (USA). Strán 355. 
Cena: $ 1.50. 

Táto na kriedovom papieri vydaná kniha prináša obhajobnú 
reč Dr. Jozefa Tisu, povedanú pred takzv. Národným sudom v 
Bratis'11a;ve. Je to politická spoveď, v ktorej tento vynik'aj:úci 
štátnik europského formátu predstruvuje svoju činnosť od ;prvých 
fáz až do posledného oo.dobfä svojej veľavýznaumej etaipy. Dr. 
Jozef Tiso ozrejmil nielen podstatu svojho poµticikého, národného 
snaženia slovenského, ale aj. svoj základný postoj k verejne 
činným osobám, politickým názorom a hnutiam. Táto reč, ktorú 
Dr. Jozef Tiso povedal iha z poznámok, zvýrazňuje jeho nadprie
mernú osobnosť, jeho rQIZhľad, vzdelanie a prenikavosť. Tisova 
:reč bola adresovaná ~elému národu, ako aj budúcim generáciam, 
ktoré náj:du v nej veľa poučného, zásadného a smerodatného. Na 
j.ednej strane nám znázorňuje veľkosť. Dr. Tisu a na druhej 
malosť, zaujatosť a ohraničenosť jeho odporcov a nepriateľo:v. 
Dr. Tiso tu vystupuje ako symbol, ako stelesnenie slovenskej 
štátnosti, aiko duch, ktorý prešiel nielen ďo nrušho ~v,ota., ale 
víťazne prejde do dejov v,šetkých slovenských pokolení. Toto 
meno je každému Slovákovi priamo sväté. 

Dr. Paučo po.znal osobne Dr. Tisu. K. Ti•sovej_ reČi pripojjl 
rozsiahlejší komentár a výsU.žiný doslov, v ktorom ,sa zračí osob
nosť a dielo Dr. Tist1 vo svetle zahra:niČ'llých ·zhodnooov.aterov. A 
naj!rnä v kompetentnom hlase a:r0~biskupa Dr. K. Krneťku, kto
rému sudcovia Tisu a aranžéri hM-lebného procesu n~aihali ard 
len po Členky. Tento testament vodcu. a prvého prezidenta Slo
vákov, geniálneho Dr. J. Ti:su, by mal poznať ka:ždý roduverný 
člen národa! 
A TREASiJRY OF SLOVAK FOLK SONGS - SWVENSI♦.Y SI 

SPIEVAJ. Com}líhl and a:rranged by Leonhard Deutscll. V~r
dal Rev. Jolln J. Lach, 2006 Scllrage Av•enue, Wbiting, Ind. 
(USA). Strán 12'7. Cena: $ 5.00. 

Tento sborn.ík slovenských ľudových piesní sme dostali nne
s.ko·rene, jednako sa VŠ8;}f ku nemu radi vracia:nw, naikooľko ide 
o dielo naozaj jedinečné, a:kého nebolo dosiaľ n!Íelen v S·poj:ených 
šta.toch, ale akého nieto ani na Slovensku. Spev,ník: národných 
piesní Rev. J. J. Lacha je skvostom i,vojiho drU!hu, ktorý sa 
n,esporne stavia na čest11é miesto v-0 vydavatel'-skej, činnosti na-_ 
šic'h krajanov za morom. J eho formát, úprava, tlač a papier sú 
noo,zaj ne,prezenta.čné. Výber piesní - ako hovorí v iivode samot
ný sostavovateľ spevníka - o'bsaihuje širokú škálu: Od piesní 
detskej sviežosti až po piesne plné vážnosti a smútku, od pro
stého melodičného vzoru až do cudzieho, skoro exotického, od 
veľa:~!'lámych obľúbených tónov až po ta:jnoisté, neznámé. 

Pri sostavo-varrú spevníka najvi•a·c námahy si vyžiadal preklad 
lyrického pôvodného textu do angličtiny. Previedol ho úspešne 
Mr WiUard R. Trask. Doslovný preklad piesní urobil Dr. Fran
sišek Hrušovský. ,zrevidoval a úpravu textu previedol procf. 
Adam Lesmský . Predslov napísal, a:ko aj lyrický text v c•boch 
rečiach porovnal Msgr. M. K. Mlynarovič. Autorom peknej rá
zovitej ilustrácie je Dr . . Jozef Cincík, 

Ak je vo všeobecnosti hudobný výraz ľudskému srd.cu na} 
bližší, to isté možno povedať o tomto najnovšom sborníku na
šich národných piesní. V knižnici kaiždého Slováka bude celkom 
iste na prvom mieste . Komu raz· ,príde do rúJk, pez ohl'ad11 na to, 
Či je vysťahov~com, alebo utečencom, znova a znova sa ku né
mu vráti, nakorko z melódií j!eho ,piesní, ktorý<ľh krásu vnímame 
v cudzom svete s dvojnásobnou intenzitou a z obraizov jeho ute
šenej ilustrácie vanie ono eisté a nenahraditeľné kúzlo našej 
vlasti, ktoré nenájdeme azda v nijakom inom literárnom diele, 
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SLOVACI 
OBRAZKOVA 

Re.v. Rudolf KI·ajčík SVD, 
slovenský illliS'iOOlá.r na ~a:tom pobre2i v 
Afrike, predstavuje svojmu bisku.povi dom0-

rodých veriacich. 

Traja s lovenskí Obláti v Richelieu (Kanada) 
složili pred rokom rehoľné sľuby. Zľava do 
prava: Rev. E. Bujdoš, Rev. J. šimončič a 

Rev. J . Cvorpa. 

Rev. Karol Nižňan.ský SDB, 
slovenský misionár v Indii, na návšteve u 
rodiny p. Karola Bezemka v Batanagare. 

VO SVETE 
KRONIKA 

Rev. Jozef Figuri SDB, 
slovenský misionár v J aponsku, medzi opu

stenými defuni v Tokyu. 

Slovenský tanečný súbor v Sydney (Austrá
lia) vystupuje úspešne pri rozliooých prí

ležitostiach. 

Z nedeľňajšieho stretnutia slovenskej mlá
deže v Buenos Aires (Argentína). Tretí 

zľava je univ. prof. Dr. E. Zatko. 
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z REDAKCIE A 

~ový člen ľedakcie. S radosťou oznamujeme 
našim čitateľom, že so vzrastajúcim poi':tom od
berateľov « Ríma )> úmerne vzrastá aj počet je
ho spolupracovníkov a redruktorov. V poslednom 
čase čl~1;1om našej redakcie sa stal p . Július Stef
kovič, ktorý úči.'lkoval predtým v Ríme ako re
daktor a :µlásateľ v slovenskom oddelení talian
ského štátneho. rozhlasu. Pána J . štefkoviča v 
r edakcii srdečne vítame a tešíme sa na jeho spo
luprácu. 

List z NemecJ,a. Z po/Setný0h listov. kt oré sme 
v poslednom čase dostali, pre ne.dositatok miesfa 
uverej'ňujeme i};)a list Rev. Williaroa Lacku S.J„ 
ktorý je duchoviľlým pre utečenco:v v lágri Wálka 
v zápa.dnom Neineku: « S veľ'kou radosťou Vám 
potwdzujem príjem 10 čísel Vášho pekného ča
sopisu « R IM >>, k-toré ste ná,m zadarmo. poslali. 
Pán. Boh zaplať za Vašu ve1'kodušnosť . Je to 
verký dar od Vás pre našich krajanov ktorí tak 
veľmi túžia po tlačenam sloven.&k~ slove. 
« RIM » poznáme iba z čisel, k,toré nám spora
dicky chodievaly z USA od niektor ých dobrodin
cov a veľmi sa všetkým ľúbi jiak obsahove tak a.j 
~Prl:Lv_ou. Len vytrvajte ďalej vo vydávani t oht o 
c-aso,p1su. Ak budem mať. kedy, napíšem V,am 
dačo a JJbšlem aj niekoľko fotografií. a.by sine sa 
a j my zapojili s : ostatiaymi braitrrú po svete. -
Sko;o. d~ne ,prichádzajq. n;:i.ši chlapci ku mne a 
c-hcu daco_ na čít~ie : noviny, časopisy, kalen
dáre a kmhy. Afe musím sa priznať často p.e
mám por uke t ejto potravy pre duše 

1

ktorií. J·e v 
" l ' . ' nasom agn potrebná ako soľ. A kéď ,niečo prí-

de, vtedy so to hneď rozoberie . - Prečítali sme 
všétky y ~še knihy, kto:r;é: ste 1_1apísaH · ale
bo vydali a dúfame, že nás ešte oboha0 

títe ·11ejedn.blt knihou, .ktorá nám zblíži 
sväté Mesto, ukáže jeho krásy a pamiat
ky, · oživí lásku ku Sv. Otcovi a celej sv. 
Cirkvi. - My tuná žijeme ako y ne jakom Baby
lone. V lágri je ~si !3: 500 ľudí z 39 rôznych ná
rodností. Slovákov je okolo 120-150. Možno ce1-
k.ove povedať, ž.e naši sa pekne dťžia po každej 
.stránke. Do kostola radi chodievajú . Teraz nac
vi!uj,eme pôstne piesne a tiež aji pašie. na Kyet
nu nedeľu. Dfam. že sa nám t_o podari. V pôste 
mávame v piafok krížovu cestu a v útorok pôstnu 
kážeii. V nedeľu zasa sv. omša s homíliou. -
Pravda, treba. uznať, že}áger nie je miesto pre 
riadny život. Okolie. a duševné ro21poloiženie.- sú 
vla.stne diva rozkladné faiktury život a a, kto· sa 
im nechce poddať, musí sa ukázať hrdinom v 
pra1vom slova s.mysle. - Keď ·vám. vi.ženf p. 
Dr. Zelenka, ešťe raz Z{) srdca ďakujem za Vašu 
láskavu velkodušno.sť, dovoľuj~m si Vlts p·opro
siť o modtlitby j3.:k pre seba ta:~ aj pre týcb, kto
rýéh mi Prozr.eteľnqst: Božia sveriJa ». 
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ADMINISTRACIE 

Galería predplatiteľov. 0asopis << Rím » sa te
P,Í tohoto roku obvzláštnej sympatii krajanov na 
celom svete. Svedčí o tom výrečne galeria na
sích predp1atiteľov, ktnrá sa t akmer denne abo
hacuje n ovými m enami. USA: J. Polák z Cleve
la:.ndu. O., získal M. Babia.k a J. Hudaka z Cle
velandu, O., a V . Jacku a Ľ. Frnkusa z Lak~
wood, O. ; M. Béreš z Pittsburghu, Pa získal J . 
Zbojovského, M. Bíreša a A. Li,pnického z W . 
Aliquippa, Pa a J . Tat ku z Pitt.sburghu, Pa
Sanii sa prihlásili: R ev. D. Dobányos OFM z 
New Btutl$\vick, N. J ., J. C . Scíranka z Pass:acic, 
N . J ., S. Bed'nár z Na.trona, Pa a A. Wallo, z 
0akley, Mích., ktorá súéasne privied1a, J. Kuchár 
z Chicaga, Ill. M. Kozmel z ChicaJga, rn. predpla
tila Ctib. Sestrám sv. Frant iška v Lacon Ill. -
Kanáda.: Rev. J. Sprušanskému S.J., Rev . .A. 
Zabkovi s . .r., a Rev. P. Kováčovi S.ľ. z Ghuelph, 
Ont. predplatil pr iater' z -Ríma. - Ausfrá.lia: 
Rev. S. Senčik S.J. zo Sydney, NSW, priviedol 
A . Schwarza z Ca:rltonu, Vie., · L. Littricha ml. z 
Ba1Jk.tstown, ľ-{.S.W. , M . Babika z Karachi, N .S. 
W . a J. Kožáka zo Seymou,ru, Vie.,; D. Hip 
z Brisbane. Q'ld. získal F . Kenneru z Cunna
mully. •Q'ld. ; A. Blahútov i zo Sommer1,, Vie. 
predplatil S. Bednár z Natrony, Pa ľUSA) . -
I\lemeck.o: Rev. V. Lackovi S.J. z Lágra Valka 
prtc:dplabl priateľ z Ríma. J. M~šík z Nlirn
berka a H . Lott z Marburgu sa sami prihlásili. 
- Sev. Rodézia: Rev. J. Svecovi S.J . z LuS'aky 
predplatila P . '.K_erpec z Lyons. IlL (USA) -
Rakúsko: Rev. Nacsádymu z WeUsu a Rev. J . 
Bá:Oikovi zo Schmíedingu predplatil Bohuzná
my . .--1'a:Jia.nsko: R.tw. V. rr'omekovi z Ríma, Slov. 
Salezianom z Bollenga a Ctih. Sestrám Uršulin
kám z Ríma pŕeplatil tiež Bohuznámy. A . P ar 
vús z Rŕma a M. Gerdelá'n z Neápola sá sami p'ľi
hlásili. - Egypt: Fr. C. Barthélemy z Port 
Sa1du sa sám prihlásil. - Urugua,y : Dr. B . 
Mohra z Montevidea privi~dol Dr. E. Zatko z 
Biueno.s Aires (Argentína). - Brazília: K Mag
dolena zo Sao Paula priviedol tiež Dr. E. Zatk o 
z Buenos Aires, Rev. A. Spltýsovi z Linsu pred
piatil B-ohuznámy. - Aľgentina: E. Daday z 
Bu~nos Aires sa sama prihlásila; R-ev . A . Sán
dora z Buenos Aires priviedol priateľ z Tu.rína 
(Talia;ns ko). - Portugalsko : Rev. L . Vachana 
z Hha de Medeixa-Funchan ·priviedol tiež priateľ 
z Turína. - Jt;c}1adoi' : Rev. A. Križanovi z Ma
ca:§-Sevtlly predplatil Bohuiznámy; .B. Votrupu 
z Quito priviedol Dr. J. Siroký z New Jersey. 
N. J. (USA) . - Všetkých nových v galerii « Rí
ma· >> srdečne ví<tame a tým ktorí, nám ich pri
viedli, za láskavosť preukázanú voči časopisu ú 
primne ďakujeme. Mená ostatných. ktorí ná:.m 
pribudli ruko aj Al.bmn dob.ľoclincov pre nedo-sta-
tok miesta v tomto .čísle uverejníme nabudúce. 
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