


SOME RELICS OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
Relics of the 1l!la:ionna are. very scarce in the 

W orld. ľhis is an evii:lent proof in it self that the 
Blessed Virgin was talcen into the Heavens in ther 
glorious Assumptión. 

Her Relics, there[ore, are very rare. Prato, in 
TzLScany, cluirns to be in possessiori of the holy
G i rdle which the Bfossed Virgin left to the Apost
fo Thomas, the doubter. A very nice Chapel in the 
Cathedral cont(lins this traditional Relic, greatly 
uen erated. 

A ss:si , in the , .. enouve<l Bnsiliclt oj St. Fra.ncis, 
has in great veneration the sacred V eil, attributed 
to the Holy Virgin Mr,ry. Frequl:-nthy it is talcen in 
Procession at Assisi. 

The Capital oj the Province of Umbria, Perugia, 
the noble Univ ersity City, in its Cathedral of Swn 
Lorenzo, in the left aisle, has the Chapel so cal
led oj the Roly Ring, {.Cappella del Santo Anello), 
nmnely the betrothal-r.ng of the Vir,gin. This sa• 
me chapel, down to 1797, contctined the celebra
·ted pctinting, the Sposaliz.io, by Perugino, now at 
Caen, in Normanrly. 

'ľhe city of Lucca, in Tuscany too, claims to ha
ve in lt local Car,n-elitan Church the relic the Front, 
Oľ an onwment oj the f oľehead of Madonna. 

Two others major Relics of the Mother of our 
Lord, has ltaly. 

BLESSED Vrn1;rn' s HousE 

The greatly venerated Shrinc of Lorcto, in its 
interior, ha.s the Roly Rouse, or ·the blesse.d spot 
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ui ivhich the lncarnation took place : « Hic Ver
bum caro fac tum est>> . Ilere our Lord lied alon;g 
His silent years. 

Accortling to ·the legend, the House of the Virgin 
at Nazareth became an object of pľojmmd vene
ration after the year 336, wh.en the aged Ernpress 
I-le?enu, mother of Costantine, macle a pilgrimage 
thither, mu.l Cliltsed a basilica to be erected over 
:t. Owing tho the inc:;,rsions of th.e Sllracens, the 
lfasiLca I e-l to decay, and, after the loss of Pto
l.enuús, the Casa t..aota iws rniraculously transplcin
ted, by tlie hands of angels, in 1291, to the _coast 
of Dalm.atia (the precise spot being between Fiu.me 
and Tersato). Three years lat.er, however, it was 
again removed by <ingels, during the night, and 
cleposited near Reccuiati, on the gro1ind oj a cer
tain widow Luareta (Lauretiim • laurel-grove). A 
church 11;as erected over it, and houses soon sprang 
up /or the accommodat.on oj the bel.evers who 
flocked to the spot . In 1586 Pape Sixtus V accor
ded to Loreta the privileges oj a town. 

As a p{ace oj p.lgrimage it will be sufficient to 
note that Dr. Stanley, a leanied protestant, an eye 
witness, pronounced Loreto to bc " undoubletedly 
the most jrequented Shrine in Christendom ". 

THE (( SANTA CULLA » 

The second major Relic of the blessed Virgin -
und, perhaps, the only in possession of tlie Holy 
City of Rome, is the Cradle of our Saviour, which 
oj course is supposed having fonned the first jur
niture of ou.r lnfanit Lord which de-lighed Ris 
Blessed iUother. There/ore, it is the most prei;;ious 
ex.ternal Relic in connection and in touch with 
Her. 

In Rom,e, at Santa Maľia Maggiore, one oj the 
greatest of the Christmas ceremonies is the pro• 
cession at 5 a. m., in honour of t1iis great relic 
of the church - the Santa Culla - the cradle in 
which our Saviour was c<irried into Egypt, not, 
as cis frequ,ently imagined, tlie manger, which is 
allowed to haue been of stone, and of which a 
single stone only is snpposed to have Í(JUnd its way 
into Rome, ancl to be preserved in the altar of the 
Blessed Sacrament. 

The (( Santn Culla » is preserved in a magnifi
cent Reliqiuiry, six feet high, Jtdorned with bas
reliefs and statztettes in silver. 

On. the a.ftemoon of Chr-istmas eve the public 
ccan visit the relic at an aliar in a little cha.pel near "" 
the sacristy. 

On the a;tenwon of Chris~mas Day it is also 
ex posed. 

Naturally , besicle these Relics, the best Relic of 
our .tladonna is that wh ·ch is inscribed in our 
hea.rts, in bnitation and Love to Her! 

p. C. CHTI\UNELLI 
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ZLO IDEME VYHANAT ZLOM 
Pomotaný je t,en dnešný svet. Kde sa človek 

obráti, pozomje samú nespolwjnosť, ponosy na 
mimoriadne fä.žké časy, na príšerne tmavo sa 
rysujúeu budúcnosť a ~ skutočnosť, ako ce
na životá upadá so dňa na deň viac a viac. 

A nie je t-0 zjav partikulárny v smysle prie
storovom. úítame o ňom v novinách celého sve
ta, počúvame v rozhlase.; upozorňuje a napo
mína ml.S naň Cirkev, jeho zhoršovaciu tenden
ciu pre-clpovedajú štátnici,. vojaci, ba už aj ve
dátori. 

Mnohým je ťažko pochopiteľné, prečo je dnes 
na svete tak zle, prečo život ľudský v tomto sto
ročí pozná- tak málo slnka, tak mnoho ponurej 
oblačnosti, búrok, víchric? 

Vys,ovte otázku človekovi z ulice, orientova
nému doprava. Odpovie vám, :,,e na vine sú Zi
dia, bot-ševíci a Stalh1. Ľavičiair to svalí na mt
lera, na pánefa, na kňazov, na kapitalistov. Pod
ľa matriky veriaci náboženský trpaslík vie, že 
je to všetko od Boha, veď Boh dáva dobro a 
pripúšťa zlo. 

Nuž, tu máte čl~veka moderného dvadsiateho 
storočia. :Má po ruke vinníkov plné. vrecká. Kaž
dý je vinný - len on nie. 

Zá~tlaclnou pravdou od stvorenia sveta holo, 
ie na svet,e je \''.Ždy íak ako si to ľuds'vo zaslu
hovalo a zasluhuje. Nad svet-Om vládne Boh, 
otec nekonečne spravodlivý, ale a,j nekonečne 
dobrotivý, ktorý nedáva svojim det'om na zemi 
taký život, aký by si zaslúžily, ale omno
ho lepši. Keby bol otcom prísnym, nie nekonečne 
dobrým, dávno by tol ľuds~é pokolen:e vyhu
byl. On ho trestával potol)OU, Sodomou, vojna
mi; trestá, šľahá rozli"nýmj Hčmi nie .z nená
visti, nie z pomstv, ale z najvä~ej li'tsky, ;;i,by 
svo,ie deti priviedol k rozumu, k rozvahe. a '>:v 
márn'ltra.1:né deti upozornil n-t bolrstné vyku')i
reľské ďelo Svna, aby prestaly žiť ča'lnosti, viac 
si v?Hmalv večnosť, pre ktorú sú vlastne na tej
to zemi. Teda bije človeka z lásky, aby ho chrá
nil pred väčším zlom, ako bije otec syna, keď 
páclta podlosti. 

úi je tu na vine otec, korb{tč a nie syn? 
Cl~večenstvo musí konečné uznať a Ďevne pri

klincovať. že dnes sa žiie na svete ,btie::;ne aure
to perš..,e'kfr,v do budúcnosti sú horšie a~o si 
to predstavujeme. Atom-0vé bombr, H bomy, 
smrtia,ce papršfokv~ haktérle; rak-ftv. V 7brane, 
lietadlá najrozli~ne,iších typov; nenávisťou na 
sD"rť otrávené spoločenské pomery, skoro a~
solútnv odklon od večných právd, prehnaná a 
pyšná nafi'tlmnost' z úsre·0 h 'lV na noli fyzikv a 
cherrie, zloduchom do sp~fačnosti ľ•·dskei všte
penii, nenáv1sť triedna, ras-0vá. sociálna,, národná, 
do kt'ajnost.i vybičnvanv shon za mamonou; te
da až po o'3lakv siabajúc<t hromada zla ra.z mu
si V'lú.stiť v zle ešre. horšom a väčšom, A ak 
fu.-lstvo pod týmito neúno„nvmi ťarchami ne
priie na čas k t'ozmnn, konioo musí byť kata
strofálnv. 

:Sme ÍVšetcl svedkami pr~hroznýc.h tr,a,géd]t, 

Začlatkom toht.o storočia nás trestal Bob prvou 
svetovou vojnou, aby nás upozornil, že sme na 
scestí. Nepomohlo, nepolepšili sme sa., trest bol 
prislabý. Prišla. druhá ·svetová vojna, nemi
losrdná, hroznejšia od prvej, Nepolepšili sme sa, 
vpustili sme medzi seba z dúpäťa vyslobodený 
komunizmus, predali sme mu, ako izmaelitské
mu kupcovi, celú Strednír Europu. Další hroz
ný trest za to, -lebo sme komunizmus vlastnou 
vôľou úžasne posilniU. A teraz za čas sme od
klonili zrak od neho, ale postupne odťahujeme 
zrak aj od neba .a jeho moc nahradzujeme 
UNOm; vieru v silu, odplatu a trest sme položili 
do atomových a podobných zbraní. 1\-láme ozaj 
také mohutné zbrane, také mocné trestné san
kcie vieme, namera.ť, nuž načo nám ochrana sho
ra? _ 

Ukrutne zmotaný je ten dnešný svet. Novi
ny mu (}O deň donášajú paľcovými literami zve
sti o vzbúrach živlov prírodnycb, o rev0Hát1h 
národov, o vojne, o hrozbe rozšíriť ju v svetový 
požiaJ.-.. 

Svet sa vážne . chystá na posledné kolo. Zlo 
ide ,,yháňaf zlom. A ná.jde sa medzi nami tak--ý, 
ktorý by , er'I. že t kób riešen'e prinesie úspe!:h? 
I minum i predminulá vojna chce'y to isté, ale 
spôsobom ľud~k.e~~ tu sme svedkovia, po-
darilo sa jej to? 

Nepodarí sa to aati teraz. Zlo sa odstráňuje len 
láskou, treba to pochopiť, treba sa ~brátiť. O
sožnejšie je modliť sa,, ako vyrábať zbrane; po
trebnejšie je budovať kostoly, sirotince ako o
pevnenia, Jiatajúce pevnosti, H. bomby; Ieušie 
putovať na posvätné miesta, ako Il't bojištia; 
knjšie je nepriateľovi cdrmstiť, modliť sa Ta 
11e'lio, ako chcieť ·ho zal)iť atomovou bom'"'ou .. 
Pov:.ere. ale ta~ si s veľkým svetovým zloon Jle
dá.me rady! 

Celkom správne, my nie, ale Boh hej. 
A svet je ešte vždy v Jeho r ukách, lenže zme

niť treba vnút-Ornú štruktúru sveta v smysle 
Jeho dvoch hl1.ivných prikázaní: :Milovať budeš 
Boha nado,•šetko a bližného svojho ako seba 
samého. Ešte nie je neskoro. 

Ján Dafčík. 

Obrázok z domova 
Budo:va Matice slovenskej, vznešený stánok 

slovenskej kultúry za čias slobody. 
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~ " KRATKY PREHĽAD KATOLICKEJ HIERARCHIE 

Podľa «Pápežskej ročnice 1953 » katolícka 
hierarchia dnes počíta okrem pápeža: 10 pa
triachátov 282 metropolií, 42 arcibiskupstiev, 
1123 biskupstiev, 13 apoštolských administratúr, 
18 apoštolských exarchátov, 250 apoštolských 
vikariátov, 129 apoštolských prefektúr, 69 pre
látstiev a opáitstiev « nullus », 10 slamostat
ných misií « sui iuris ». Predstavení všetkých 
týchto cirkevných oblastí majú viacej-menej 
úplnú biskupskú správnu moc a spoločne sa na
zývajú miestnymi ordinárm.i ( ordinarii loco
rum). 

Okrem toho J1e 882 titulných arcibiskupstiev a 
biskupstiev, ktoré sa však zaplňajú iba podľa o
kolností a ich rpredstavení nemajú patričnej 
právomoci. 

V našom časopise nemôžeme podať prehľad ce
lej sfdelnej hierarchie, ale uvedieme aspoň to 
naJ'hlavnejšie a menovite patriarchálne stolice. 

PATRIARCIIALNE STOLICE 

Rím pre oblasť Západnej Cirkvi a vôbec pre 
Cirkev latinského obradu. (Neráta sa však medzi 
patriarcháty, súc sídlom pápeža). 

1. Carihrad (Konsta.ntinopol, Istambul) pre 
Balkán, Malú Aziu, Rumunsko a Východoslo
vanské národy. Užíva obrad byzantský. Jestvu
je však aj titulný patriarcha carihradský latin
ského obradu. 

2. Alexandria pre oblasť Egypta a Etiópie. Sú 
tam dva patriarcháty: jeden obradu koptského 
a druhý obradu melchitského. Jestvuje aj titul
ný patriarcha alexandrijský latinského obradu. 

3. Antiochia prE! oblasť Sýrie a Libanonu. Sú 
tam tri paitriarcháty jeden obradu syrského, 
druhý maronitského a tretí melchitského. Jest. 
vuje tiež titulný patriarcha antiochijský latin
ského obradu. 

4. Jeruzalem pre oblasť Palestiny a poloo
strova Sinajského. Jestvujú tam patriarcháty o
bradu melchitského a tiež sidelný patriarchát 
latinského obradu. 

5. Cilícia pre Arménov žijúcich v Arménii a 
na Blízkom Východe. Patriarcha má svoje sídlo 
v Beyrouthe (Libanon). 

6. Babvlon pre Chaldejcov žijúcich v Mezo
potámii (Irak) a na Blízkom Východe. Sfdlo pa
triarchu je v Bagdade. 

7. Benátky (Venezia). Patriarchát vzniklý 
za rozkolu v VI. storočf v meste Akvileji a sem 
prenesený v XV. storočf. 

8. Lisabon (ako sídlo prlmasa Portugal
ska). 

9. Východná India pre bývalé portugalské kó
lónie na Východe. Sídlo patriarchu je v Goa (In
dia). 

10. Zápailná India t. j. bývalá španielska A
merika. Sídlom patriarchu je Madrid a patriar
chom je miestny biskup. 

Prvých 6 patriarchálnych stol[c nazývame 
« väčšími », nakoľko aj dnes majú rozsiahle prá-
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vomoci; naproti tomu posledné 4 patriarchálne 
stolice voláme « menšími », lebo znamenajú už 
iba česť a titul. 

KATOLICKA HIERACHIA. 
NA SLOVENSKU 

Do roku 1918 slovenské biskupstvá patrily do 
dvoch cirkevných provincií: metropo.Jie Ostri
homskej a metropolie Jágerskej, nachodiacich 
sa d.neská v Maďarsku. Juridicky od r. 1937 (a 
v skutočnosti už od r. 1918) slovenské biskup
stvá sú exemptné t. j. vyňaté zpod právomoci 
metropolitov a podliehajú priamo Svätej Stolici. 

Na Slovensku máme dnes 6 sídelných biskup
stiev a 1 apoštolskú administratúru « ad mlttim 
Sanctae Sedis ». Sídelnými biskupstvami sú: 

1. Nitra (tal. Nitria, mad.'. Nyitra, nem. Neu
tra, lat. dioecesis Nitriensis) , ustanov. r. 880; 

2. nansl{á Bystrica (tal. Neosolia, maď. Besz
tercébanya, nem. Neusohl, lat. clioecesis Neoso
liensis). ustanov. r. 1776; 

3. Spiš (tal. Scepusio, maď. Szepes, nem. 
Zips, lat. dioecesis Scepusiensis), ustanov. r. 
1776; (bis k. sídlo: Spišská Kapitula) . 

4. Rožľíava (taL Rosnavia, maď. Rozsnvó, 
nem. Rosenau, lat. dioecesis R osnaviensis) , usta
nov. r. 1776; 

5. Košice (tal. Cassovia, maď. Kassa, nem. 
Kaschau, lat. dioecesis Cassoviensis), ustanov. 
r. 1804; 

6. Prešov (maď. IDperjes, rus. Prjašev, lat. 
dioecesis Fragopolitana), ustanov. r. 1818 pre 
grécko. katolíkov; 

7. Trnava (tal. Tirnavia, maď. Nagvszombat, 
nem. Tyrnau. lat . adm. apost. Tyrnaviensis) , 
ustanov. r. 1922. je apoštolskou administratú
rou « ad nutum Sanctae Sedis ». 

Okrem toho na Slovensku sú ešte čiastkv Sat
márskeho biskupstva, pripojené ku Košiciam, a 
Mukačevského gr. kat. biskupstva, pripojené k 
Prešovu. 

Prvotnou úlohou po oslobodení Slovenska od 
komunizmu bude zriadenie samostatnej slovens
kej cirkevnej provincie na čele s metropolitom
arcibiskupom nitrianskym. 

Slováci v šírom svete l 

«RÍM » 
to je V A$ časopis l 

I . Z. 

Podporujte ho, 
rozširujte ho, 

prispievajte 
do neho! 



" , 
CASOVE 

, 
OTAZKY 

VO SVETLE PREJAVOV PAPE.ZA PIA XII. 

Keď Sv. Otec pápež Pius Xll. prehovoril pred dvoma me
siacmi po prvý raz po svojej dlhej chorobe, n1kto si nemyslel, že 
bude môcť pokračovať vo ~wojej doterajšej intenzívnej práci. 
Preto sme s prekvapením pozorovali, že pápež ešte ,zvýšil svoju 
činnosť. Vskutku za necelé dva mesiace po<Vedal výše 20 význam
ných prejiavov, ktoré sa dotýkaly najrn.zmarutejších otázok na
šich dní. 

Je to pozoruhodný výkon, keď uvážime, že Pius XII. je už 
78 ročný človek a že sa zotavuje z ťažkej choroby. 

Piosledné pápe:Žové pdveity, 01krem príJ.ežitoottt1ý,ch ná'bo
ženských povzbudení dajú sa shrnúť do troch skupín: 

Najprv je to sociálna otázka, ktorou sa pápež zaoberal najmä 
v májových audienciách. Bolo by zbytočné z<lôrazňorvať, že so
ciálna n.áuka Cirkvi je už teoreticky vypracovaná Lev XIII., 
Pius XI. a Pius XII. vyčerpali už všet:ko, čo prináša Evanjelium 
do súčasného spoločenského života a zriadenda. Preto sa Sv. 
Otec skôr zaoiberá ptaktiúký,mi úpravaJl'.ľli a radamä, a,by uká:z-ail, 
ako načim konkrétne riešiť otá2ky dnešného robotníckeho sve
ta a prostredia. V liste španiielskému sociálnemu týždl'íu zdô
raznil' význam súkromného maj,et!ku ako aj možnosti družstev
ného hospodárenia. Talianským robotníkom na 1. mája hovoril 
o otázke nezamestnanosti, o jej príoinách i o možnostiach jej 
odstránenia. Talianským tabakovým robot:níčkam pripomenul, 
a:by bojo'Valy o svoje ne1zadateľné práva: ale aby tiež nezabudly 
!l1a apoštolát, ktorý ich čaká v továrOOS1kom prostredí, otrávenom 
dnes toľkými jedmi nenávisti a triedneho boja. Vo výročie en
cykliky << Rerum Novarum » neza;budol pripamätať zamestná
vateľom, aJby videli vo svojich zamestnancoch opravdu údy Kri
stovho Tajomného Tela, a aby sa podľa toho voči nim správali! 

Veľkým a významným prejavom Pia XII. z posledných týžd
ňov je aj jeho vedecká reč . účastníkom sjazdu pre psychoterapiu 
a klinickú psychologiu. Tento prej:av, ktorý v?Jbudil veľkú po
zornosť i u odborníkov, je spolu pokračovaním a doplnením pá
pežovej reči, povedanej> vlani v septembri lekárom nervových 
ch-0rôb. Sv. Otec shrnul v týchto dvoch prejavooh zásaJdný po
stoj katolíc:keho lekára pri liečení duševných chorôb a výkyvov, 
ktoré sa v našich časoch veľmi rozmnožily. Katolícky l~kár vo 
svojom povolaní nesmie zabudnúť, že lieči človeka, složeného 

Staroslávna Nitra1 biskupský prestol sv. Metoda 

, 
Z RIMA1"A ZO SVETA 

Jeho Eminencia 
ndp. kardinál Eugen Tisserant 

dekan Posv. kardinálskeho 
sboru 

Návšteva; u dekana Posv. 
Kardinálskeho sboru. Na .Svä
todušné sviatky slovenské kul
túrne podajatie «Rím », kto-
1rého :zakladateľom a. majite·ťom 
je Dr. Ignác Zelenka z Vatikán
skej apoštolskej knižnice, dožilo 
sa V. výročia svojho jestvova
:nia. Pri tejto príležitosti Dr. Ze
lenka vykonal návštevu u Jeho 
Emmencie ndp. Eugena: kardiná
la, Tisseranta, dekana Posv. kar
dinálskeho sboru, ktorý je veľ -
kým priaznivcom podujatia, a o
dovzdal mu v pur:pure viaa;a
né tri :najnovšie publikácie, 
knižky « Pápež Cirkev a Rím », 
« Svätá Stolica » a IV ročnik 
časopisu «Rím». Informoval ho 
tiež podrobne o svojej ku1túrnej 
činnosti vo Večnom meste, o si
tuácii na Slovensku a o pome
roch . v emigrácii. :Prečítal mu 
viacero listov i novinárských 
zpráv, v 'kt:orých význační slo
venskí dejatelia v zahraničí pre
javili súhlas a radosť z je
ho doterajšej práce. Jeiho E
minencii veľmi milo padlo, 
ž:e Slováci na celom svete, 
chápuc význam a poslalllie « Rí
ma», soskupujú sa okolo ne
ho čoraz vo väčšom počte, a že v 
poslednom čase aj predseda 
Sdruženia slovenských katolíkov 
v Amerike vy.sokodôst,i. :Msigr. 
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Miloš K. M1ynarovič prihovoril 
sa zaň v « Dobrom Pastierovi ». 
Po srdečnom rozhovore, ktorý 
trval vyše pol hodiny J. Em. 
ndp. kardinál dekan poďakoval 
sa dr. Zelenkovi za pozornosť, 
vyslovil mu potešenie nad jeho 
doterajšou úspešnou činnosťou, 
želal mu nových úspechov v prá
ci a na dôkaz svojej priazne ude
lil mu i jeho spolupraco-vnikom 
svoj~ požehnanie. Prlsľú:bil tiež, 
že na.píše list Vých. ObL SSKvA, 
v ktorom vyzve najmä kňazov, 
aby neváhaly rozšir-0vať publi
kácie «Ríma», keďže ony vý
tečne slúžia šíreniu vedomosti a 
prehlbovaniu lásiky .k Sv. Otcovi, 
katolíckej Cirkvi a mestu Rímu, 
spoločnému domovu všetkých 
kresťanov. 

Kongres Slovenskej ligj.T v A
meľike. XXXIII. kongres SLvA, 
.ktorý sa konal v dňoch 2,7.-29. 
apríla t. r. v meste Milwaukee, 
bol venovaný pamiatke preziden
ta Msgr. Dr. Jozefa Tisu. Preho
vorili n:a ňom početné osobnosti 
slovenského politického i kultúr
neho života. ObšÍTilu zprávu o 
činnosti SL v A v uplynulom ob
dobí podal predseda Filip A. 
Hrobák. :J?rezident Spojenýcth 
štáitov severoamerických gen. 
Diwght D. Eisenhower poslal 
kongresu osobitný pozdravný 
prípIB. Slovenských utečenicov z 
Europy ~astupov:al na kongrese 
vydáva.teľ « Slobodného Sloven
ska » m:j.n. Matúš Cernák. Za 
predsedu SL v A bol znovu zvole
ný F. A. Hrobák, kým tajomní-
1wm sa sti:tl M. Blažej. Budúci 
kongres SLvA sa ·bude konať o 
dva roky vo Washingtone. 

Z galerie našich predplatiteľov 
Dr, · František Smíd (,prvý zľa
va) zo Sao Paula (Brazília) p0-
čas svojej vlaňajšej návštevy vo 

· Večnom meste. 
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nielen z tela ale i z duchovnej duše, obdarenej rozumom a slo
bodnou vôľou! Clovek je nielen psychologická jednotka, ale má 
sv,oje vzťahy k ľudskej spoločnosti a je zameraný na večný, 
nadprirodzený cieľ! 

Treťou a poslednou skupinou pápežských prejavov sú otázky 
verejnej mienky. Sem patria najmä reči rakúskym a rímskym 
zahraničným novinárom, rozhlasové posolstvo poslucháčom ka
tolíckeho rádia v Kol~bii a krátky príhovor talianským ob
čianskym komitátom. 

!'-Jovinárom a tlačovým dopisovateľom, ktorí sú v dt1ešnom 
svete hlavnými usmerňovateľmi a stvárňovateľmi verejnej mien
ky, pripomenul pápež povinnosť pravdy. Terajšia ted•nika u
možnuje 1 fe.hle a pri a 1r;E' spojenie so svetovými udalosť\" m.1. l'Z ~
vinár musí pracovať chytro, musí podávať zprávy a úvahy pri
liehavo a zaujímavým spôsobom. No nikdy nie na úkor pravdy 
a skutočnosti. Len takáto prav.dyrnilovná zpravodajská služba 
bude osožiť verejnosti, prospeje národom a podporí vec svetové
ho mieru. 

Novinári často myslia len v politických pojmoch. Preto Sv. 
Otec pokladal za potrebné objasniť, že Cirkev je nie politická 
mocnosť, lebo nesleduje nijaké politické ciele a neupo,trebuje 
1nij;aké politické prostriedky. Božský Zakladateľ jej vytý~il za 
cieľ priviesť ľudí všetkých rnárodov a farieb ku svetlu Evanjelia, 
to je však nábožensk0-mravný a nie politický cieľ. Preto ostáva 
Cirkev stranou voči politickým mocnostiam a snahám a nechce 
byť prí-v,eskom ,nijakých politických bJokov. Môže sa následkom 
oko1ností prihodiť, že cesty Sv. Stolice sa stretnú s cestami 
uej!a'.kej politickej mocnosti. Ale východisko a ciele ostanú vždy 
rrnzdielné ! 

Kolumhijským rozhlasovým posluéháčom Sv. Otec pripo
menul význam a poolanie rádia: « Rozhlas, toto zázračné dielo 
modemej techniky, je vzácny dar boží. Znamenalo by zneužiť a 
.premárniť taký dar, keby mal slúžiť len ·zvedavosti, zábave a 
r-ozptýleniu. Naopak jeho úlohou je slúžiť pravde, mravnosti, 
spravodlivosti a láske, ako sme to už často povedali. Načim .ho 
upotrebiť, a:by sme šírili kresťanskú vzdelanosť a aby sme spo
lupracovali na mravnom a duchovnom po-zdvihnutí náródov ». 

Krátlky prího;vor talianským občianskym komitátom, na kto
rý sa tak zurivo vyrútila komunistická tlač, bol vlastne iba zá
sadnou orientáciou o právach ·a povimtostiach občanov, ktorí 
majú brániť ustavený poriadok v štáte a chrániť hodnoty ro
diny, národa i kultúry proti rozvratníckym hnutiam, ktoré si 
vzali za .cieľ hmotár.stvo a boj, proti Bohu. 

ŽALUJEM SA ... 

Zalobou spravodlivých stoniem, dob1j Pane. 
Utekám z nášho kraja) nepokoj tam vládne. 
Na roveň djvej zverí sošaleuý človek, 
dnes poháda.l sa pre mučiareň o stredovek. 
Obušky drábov, plameň, škripoo lrto dlž znesie, 
keď mäl{čia vôľu, k zrade nútia na kole;se. -
Hľa, tyran otlka ieh, -vypaluje z duše 
nadšenie mladých! - Márne! Zloba nerozkúše, 
čo láska drží spolu pre zajtra. už deťom. 
Ustráži dedovizeň v lrrolm uzavretom! -
Pripomôž, Pa.ne ľudu skorý náyrat k právu. 
Zosmutnel, uznáš. Nie div! m'aď aj na únavu. 
Necit žfara Tvojho Stánku kynie do ítdolia! 
Buď Otcom toľkých! Dúfnosf všetkých k Tebe volá. -

P. Dom. VaJko, O.F.M. 



MLIEKO S CUKROM 
Rozprávka z exilu. 

O tom, že števo Cajka nosil rád ženské pančuchy, vedeli iÍťa 
poniektorí. 

Prišly vtedy vše1ija:ké. Chlapské, ženské, detské - dobré i 
zlé. 

Najmenej bo'lo chlapských, apr. eto, sa aj hneď rozobraly. 
Keď prišiel rad na Steva, čo sa práve v ten deň oneskoril, 

nebolo už i'ba sopár deravých. Jedna horšia od druhej. Iha žen
ské. Z tých sa dalo ešte vybrať. Niektoré boly bezmála ako nóvé, 

- Co si počať? - hútal. 
- Chlapských nieto, a ženské? Načože ti budú? Bodaj ho 

aj s takým delením, - šomral. 
- Lenže, zase, odísť na prázdno, bez ničoho? ·Ešte horšie. 

Každému sa čo to ušlô, a tebe nič? Aspoň na pamiatku keby bo-
lo dačo, - uvažoval. · 

Prevracal, prehadzoval všetko ešte raz, a:le bez výsledku. Ne-
našiel nič, čo by sa mu bolo hodilo. : 

Napálený, keď sa nikto nepozeral, potajomky vopohal do 
vrecka jeden pár ženských. Viac od zlosti ako pre iné. Lebo 
však mu aj tak nebudú na nič. Iba zavadzať, čo budú, - po
myslel si. 

Potom išlo všetko a;ko predrtým. Dni sa míňaly, týžd:ne tak 
isto - raz bolo málo, rinokedy ešte menej, alebo nič ... Noľ'lllál
ne, - povedali by sme. Všetko išlo po starom. 

Iba potom raz, v jedno ráno. o ne zavadil ... 
Zabudol už i na to, že ioha má. Hľa.dal vtedy, prehadzoval v 

skrini, v kufri, ale darmo. Nie a nie nájsť niečo~ čo by sa ešte 
ako tak ponášalo na pančuchu. A tie, čo mal na IJ'.lfOhách v-čera, 
boly a:ko riečica. 

Ro,zmýšľal, poporeral ešte raz po všetkých kútoch, ale vý
sledok bol zase ako predtým, Nenašiel nič. Nakmec, keď nebolo 
iného východiska, ani pomoci, dodal si odvahy, a s pohrdl!ivou 
grimasou na ústach ich vzal do ruky. No v tej chvíli, už ich aj 
zahodil. - Ktože to aj kedy videl, - pomyslel si nasrdený. -
To by mi ešte chýbalo, .. 

Ale, netrvalo dlho a zase sa ku ním vrátil. Znova sa ich dal 
prezerať. Búrilo sa v ňom čosi, vzpieralo - nebodaj jeho chlaip
ská hrdosť - ale premáhal sa. 

- Bŕŕŕŕ! Až ~u zimomriavky prebiehaly po c~báte, keď si 
naťahoval prvú. 

- Hm ... Cudné, - pokyvoval hlavou, - kam až dočiah
ne. Ci by jej nebolo dosť vyše kolien? - uvažoval a preľaknuto 
sa obzrel okolo seba, či ho niekto nevidí. 

- Ale zato, na · spodku, pristane dobre. A keby len dobre, 
Ale znanJ.enite ! ! Veľkosť, ako ·by ju odmeral. 

- Ani farba -0y nebol~ najhoršia. Krémová. No, a čo sa 
a.kosti týka, o tom nemôže byť ani reči. Hodváb!! A či hneď 
dokonca nylon? Ktože sa v tom vyzná? IDavná vec, že je prvo
triedna. Natoľko sa už len veci rozumie. 

Skúsil druhú - namôj veru, či veríte a či nie - ešte lepšia. 
Ako uliata. 

Len ako ich pripevniť, aby mu nepadaly? O čo ich pripnúť? 
Vari by potreboval ešte nejakú inú súčiastku ženskej garderoby, 
Hm... N ajiblížšie sa bude musieť po nej obzieť... No nateraz sa 
uspokojil i takto: Sošúlal ich vyše kolien a priviazal špagátom, 
Obul topánky, spustil n.oha-vice, prizrel_ sa z jiednej i z druhej 
strany - prvotriedne! A iná-č, ktože vie, aké sú, Kto ich rozoz
ná? Otcu materi, však keď na to príde, takéto pekné a vzácne 
pančuchy, som j,a ešte v maj.pm živote na nohe nemal, - priz
nal sí nakoniec a bôl rád, že túto pálčivú otázku takto šťasllivo 
rozriešil. 

O týždeň a či o dva sa mu urobila na päte malá dierka, Nič 

R~v. hnrich A. Kucharič 
z Norristown, Pa (USA), vzá◊ny 
priateľ «Ríma~ a jeho poduj,atí 

Valné shromažclenie Jednoty 
slovenských novinárov v zaht-a-
ničí. Dňa 25. apríla t, r. sa. ko
nalo v Londýn€ VI. valné shro
maždenie Jednoty sloyenských 
novilllárov v zahraničí. ktorá má 
krajtnské jednoty vo všet
kých dôležitých europských i zá
morskych štáfoch, Sdru:žuje vy
še 100 členov, medzi ktorými sú 
uovi!nári, spisovatelia a roe:hla
soví pracovníci. Na valnom shro
maždení zvolili za predsedu Jed
n01ty znovu Petra Prídavka a za 
generálného tajomníka Dr. Fe
dora Markoviča. Jednota slo
venských novinárov v zahraničí 
je členskou organizáciou. Medzi
národného sväzu sloboc;lných no
vinárov zo strednej a východ
nej Europy ako a_; z balts:kých a 
balkánskych krajín. Sväz spolu
pracuje s rozličnými sveto,vými 
orga,nizá:ciami a je zastúpený s 
poradným hlasom v Hospodár
skej a sociá1nej rade &pojených 
národov a v UNESCO. 

Sláva slovenského mena v Ja,. 
ponsku. Z Japonska sme dostali 
pote.šiteľnú zprávu o záslužnej 
činnosti slovenského s'alezián
skeho misionára Rev. Jozefa Fi
guru. Jeho sedemnásťročná mi
sionárska činnosť mu získala do
teraz veľke sympátie medzi po
prednými predstaviteľmi ~a.pan
ského verejného života. V po-
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Hiuga Gakuin (Skola na výsl
ní), ktorú v Miyaza:ki (Japon
sko) vybudoval slovenský sale-

zián Rev. Jozef Figura 

sleélnýeh rokooh sa tento horli
vý rozsievač Kristovej viery 
Vyznačil najmä na p.oli výchovy 
a vyučovarua. Jeho zásluhou sa 
vlani dokončila stavha nižšieho 
a vyššieho gymná:zia v meste 
M:iyazarki, kitoré ma okolo 80.000 
obyvateľov, ale z nich je iba asi 
tisíc katolikov. Ako vidieť z o
bTá:2Jku, trojposchoďová krásna 
budova gymná:zia, robí ,česť slo
venskému men'U nielen v Japolll
sku, ale ipo celom svete. Je to 
výsledO!k šesťročnej namáhavej 
o:r,gainizačnej práce nášho agilné
ho misionára. Jeho dielo vymk
ne najmä vtedy, keď v~meme 
do úvahy chudobu prostredia, v 
ktorom účinkuje. Na postavení 
gymnázia ôikrem iných, majú 
veľkú zá-sluihu najmä naši kraja
n~a v USA. Pravda inštitútu ešte 
veľa chýba, a1by mohol naiplno 
plniť svoje poslanie. Najviac sa 
však pociťuje potreba divadel
nej siene. Ak by niektorý z či
tateľov chcel ulo!Žiť svoje zvyš~ 
né peniaze na dobrom mieste, 
Pán Boh s najväčšími úroka.mi 
vracia peniaze obetované na pod
poru misionárske:Iio diela. 

Oslava výrooia smrti Msgr. 
Dr. J, Tisu v Ríme. Tdlwročné 
osl1avy výročia smrti prezidenta 
Msgr. Dr. J. Tisu., usporiadané v 
Ríme dňa 18 apríla, sa za:počaly 
zádušnou sv. omšou v iba:zilike 
sv. Petra, ktorú celebroval mnkh 
benediktin~kého kláštora z Cle
velandu, Rev. Placid Pientek, 
Popoludní sa pokračovalo v os
lave v miestnosti.ach rímskej 
Pax Romany, kde sa vystriedalo 
na, jpódiu pred počeitným obe
censtvom ·niekoľko rečníkov. Po 
J . Martinkovi prehovoril predse
da Internacionály slobody a bý
valý poslanec alibánskeho sne
mu E<kretn Telhai, ktorý sa vo 
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to zato. Ohytil pančuchu pri~prsitoch, potiahol ju, a po dierke 
nebolo už ani chýru. Sišla pekine pod pätiu. 

Takto to robieval približne každý týždeň. Vždy, keď sa mu n:a 
päte objavila nová dierka. 

Keď toho bolo pri prntoch napopoťahov:an.ého veľa, vzal no~ 
žik a čo ta nepatrilo, odrezal a ,zahodil. 

- Tri mesiace som mal vtedy pokoj s pančuchami! - vyhla
soval števo hrdo a s istou dávkou nostalgie v očiach. - Tri me
siace som ioh poťahoval, kým sa skrátily na c'hla.pské. A twkto, 
kawý týždeň som mal nové a každý týždeň čisté. 

Od: tých čias, zane.vrel na c:hlapsiké pančuchy a keď môže, dá. 
vždy prednosť ženským. 

- Vyhodíš za ne kopu peňazí, na druhý deň sú deravé a o 
týždeň, aby si ich zahodil. Kto by to aj kup.oval, také uedoroib

. ky, - hovorieva. 

Stevo a ja, od istého času bývame blízko seba. 
Zato však sa vidame dosť nečasto. 
Dnes predpoludním sa rozozvučal na našej chodbe telefon a 

v ňom sa ozvala j:eho domáca. 
- Pán. Cajka vás prosí, aby ste ho priifä navštíviť. Pred

tým ešte ako odí<lete na obed, - oznamovala mi. 
- Co nového? Prihodilo sa azda niečo? - vyzvedal som ,sa. 
- Nie, nič sa neprihodilo. Len tak. Chťe vám asi llliečo po~ 

vedať, - uspokojoval ma ihlas v počúvadle. 
Rozmýšľal som potom nad tým, .čo by to asi mohlo byť, čo 

mi chcel Stevo povedať. Bolo mi čudné, prečo netele~-on()IVal sám. 
Je azda chorý? Prečo mi to domáca nepovedala? No, načo si 
zbytočne lámať hlavu, o chvíľu sa to i tak dooviem, - povedal 
som si a čoskoro nato som sa vybral z domu. 

Ulica bola plná slnka, ľudí, a hluku, alko zvyčajne o ta
kom čase. 

Prešiel som cez okrúhle námestie popri novinárskom stáll'l:ku 
'a z.a.mieril smerom, kde mal števo bývať. Doteraz som ešte u 
neho nebol. Ale ak sa dobre pamätám mal by byť tam.to· v ttretej 
ulici, pod číslom 32, lia siedmom poschodí. 

Niemýlil som sa. Bolo práve tak. 
Otvorila m:i domáca a zaviedla ma hneď ku dverám jeho izby. 
Prij'al ma, a:ko mával vo zvyku prij,ať kaidého: s úsmevom. 
Keď som sa letmo obzrel po izbe, zbada!l som hned', že vstal 

]ba pred nedávnom. Oblečený -bol iba do polovice a na posteli, 
ako na škrupme od vaj~a bolo vidieť, že sa z nej vyterigal iba 
pred chvíľou. 

Napriek tomu, že sa ukazova:1 byť ·bezstarostným, pobadal 
som, že odvtedy, ako som ho videl posledný raz, sa nápadne zme
nil. Oči mal hlboko vpadnuté a bol tiež bledší aJro inokedy. Bu
dil doj.em človeka unaveného, vyčerpaného. 

- Ako sa máš? - osu.ovil .som ho. - Nevidel. som ťa už vari 
sto rokov. 

- Dobre, - odpovedal šte;vo · zase s úsmevom. 
Všimol s.om si teraiz, že ani j,eiho smi~h nie je taký, ako bý

val kedysi Smialy sa mu iba zuby a zvrásená koža na vychud
nutých lícach. Oči ostávaly i na.ďalej vážne, unavené. Nesledo
valy to, čo sa dialo okolo nich. 

- Dobre, - prisvedčil o chvíľu ešte raz, ako keby mu to 
predošlé nebolo bývalo dosť. 

Netrvafo dlho a medzi rečami prišla do spomieiwky aj príčina 
mojej návštevy. 

- Zaujímavá vec sa ti mi dnes prihodila, - povedal odra
:ziu. - Trochu aj nepríjemná. Sám neviem, ruko ku tomu mohlo 
dôjsť. Preto som ťa dal aj zavolať. 

- Co takého ? - spýtal som sa. 
- Poznáš tú malú mliekáreň dolu na námestí? - zadívaJ 

sa na mňa s.vojimi unavenými očami. 



-Hneď vedľa pekára. Je taiká malá a najmä taká úzka, že 
sa do nej nevmestí ani jeden stôl. Keď si niečo objednáš, musíš 
to vypiť alebo ·zjesť po stojačky. 

- Poznám. Viem o nej, - prisvedčil som. 
- Včera som predal opasok, - pokračova!l števo. - Pek-

ný, kožený. Reku, budem mať niečo, aspoň na raňajky. Dnes 
ráno SOllll zašiel do tej mliekarne na pohár teplého mlieka s 
cukrom. Má.ni ho takto rád a dávno som ho už nepil. 

Nato sa Stevo odmlčal. Pozeral uprene pred seba, ako keby 
sa na niečo ro0pamätúval. Potom, akoby sám pre seba, tichým 
hlasom dodal: Keby som sa bol mal aspoň o čo oprieť. 

Nerozumel som jeho posledným slovam. Nevedel som v 
prvej chvíli, čo rumi chcel povedať. Aby som b:o nevvru}§ova1 z 
myšlienok, čaka:l sotn mlčky, kým sa vyjadrí presnejšie. 

- Nedopil som ho a:ni do polovice, - pokrafoval o chví
ľu, - keď sa mi odTazu zjavil pred očami malý tmavý fľa:k. Veľ
ký, vari a:ko orech. Zakrútil sa niekoľkorazy -okolo vlastnej osi, 
zatancoval mi pred očami a zmizol. Viiac ho nebolo. Videl, som 
zaise všetko zreteľne, ako predtým. ~z toho, že by som mu bol 
pripisoval obzvláštnu pozornosť, nemyslel som na ~č ~ s_pokoj
ne som popíjal ďalej. No, netrvalo dlho a -zai,e sa nn zJavil pred 
očami. Lenže, tentor~ bol väčší a na dlhšie mi zastre! zrak. A za
se ako predtým: Závratne sa zatočil okolo vlastnej osi, zatancoval 
h.;re d:olu z boka ,na bok, a zase zmizol. Sledovial vždy moj 
zrak~ Takto sa to opakovalo niekoľko razy. Prichádzal v stále 
menších illltervaloch, stále bol väčší a stále na dlhšie sa mi zat 
mfoYalo v očiach. Všetko sa v ňom slievalo v jednu tmavú, roz
mazanú škvrnu: predavačka, pult, flaše, poháre, celá miestnosť. 

- P:r.emáhal s·om sa zo všetkých sil. Ro~tváral som oči, 
krúttl hlavou na všetky strany) ale nepomáhalo ani jedn,o, ani 
druhé. Keď raz prišiel, na čo som pozrel, všade bol. N ein1óhol 
som sa ho zbaviť. V t,()lffi som pocitil, že mi nohy slábnu. Bol by 
som si rád sadol, alebo sa o nie.čo oprel, ale nebolo kde a nebolo 
o čo. Odrazu, a:ko som sa tak premáhal, prihnala sa na mňa 
tailiá záiplava ooy, že som sa z nej už viac neprebral ... Iba tu, v 
postel.ri. Predstav si! Stratil som vedomie. Odpadol som tam axo 
snop. Co na to povieš? . 

- Ohviľková slabosť. Co inšie? - povedal som ľahostajne. 
- Co sa potom robilo so mnou, neviem. A:k~i cu.dzí človek 

ma priviedol domov. Nepamätám sa na nič. Ani som sa mu ne
poďakoval. 

- A ved' ti mi je nič. Cítim sa dobre. Nikdy sa mi ešte nie
čo podobného neprihodilo. Neviem raz, ako si to vysvetliť, -
krútil hlavou nespokojne, akoby od zlosti sám nad sebou. 

- Vieš, čo by to mohlo byť? zvolal o chvíľu zvýšeným hla
som. - To bude asi to, a,'ko u nás hovoria, že príde z očú. Ne
myslíš? 

- Môže byť, - 1prisvedčN som. - škoďa, že nevieme U:hli
ky hádzať. Mne veru oo nie raz pomohly. 

- Hej? A vari si to už aj, ty mal? j- ~ýtjal sa so 
záujmom. 

- .M{JO že by nie. 'l'aké niečo sa prihodí ľahko hoci komu. 
I tomu najz,dra všiemu. 

- Ale ma to jednato- len hnevá. Zamd!lieť ! Kto to kedy vi
del! DOIIIla sa to u nás niekedy pritrafilo v kostole. V lete, keď 
boly horúčavy. Ale i to vždy len ženám. O chlapovi nebolo ani · 
raiz počuť. Neviem, či sa mám smiať a či zlostiť. 

- N evidali ! Len aby sa ti nikedy nič horšieho neprihodilo, 
- uspakojova!l som ho. 

_ A viidíš, jednako, pre futo som ťa dal zavolať. Niei že by 
sOni sa. azda zle cítil. Nie. Cítim sa dobre. Nič mi nechýba. Ale, 
r ekui pre istotu, a;k by si i:šieil dnes na. obedi povedal som si. že 
bude lepšie, keď pôjdeme spolu. ~ň nám bude veselšie!. 
N eboj sa, nebude; mať so mnou nijakú oštaru. Nemusíš sa báť. 
Co mal.o byť, už bolo, - uspokojoval ma. 

Majst.er Frico Motoška 
·známy slovenský sochár v Bue
oos Aires (Argentina) pri práci. 

svojom obšírnom prejave, popri 
osobnosti Msgr. Dr. J. Tisu, 
zaoberal tiež so všeobecnou pro
blematikou národov v Europe a 
otá:~kou ioh pokojného spoluna
žívania. Po ňom, nadšene po
zdra vovaný, sa ujal slova ako 
reprezentant Talianska veľký 
priateľ Slová:kov, ioeátor, zakla
dateľ a právny poradca Interna
cionaly slobody, prof. Dr. Leo 
Ma,gnino, ktorý okrem iného 
vyzdvihol vo svojom prejave 
srdečné vzťahy panujúce otl 
dávna medzi katolíckym Sloven
skom a Talianskom. Poukázal 
na italofiskú politrku Slovákov 
a :porovnal ju s protitalians:kou 
politikou Beneša. V závere 
po2dravil všetkých Slwákov 
roztrúsený.ch po svete a vyz
val ich, a.by boli jednotní 
v smýšľruní i v skutkoch, a 
ko boli v ich somostatnom štá
te a ako boli kedysi Matičiari 
pri kladení základov slovenskej 
kultúry. Prejav Prof. Dr. I.:ea 
Magnina, ktorý pozná Sloven
sko z vlastnej skúsenosti, odme
nili prítomní dlhotrvajúcim pot
leskom. Ako posledný z reční
kov sa ujial slova red. Koloman 
Murgaš. Jeho spomienka na 
chvíle, ktoré strávil oslávenec 
tesne pred smrťou vo väzení a 
pod šibenicou, zanechala v prí
tomných hlhóký doiem. Pro
gram slávnosti sl)e:!'ltrili }ludob
nými vložkaTl'li sl. Enza Tocci a 
Ladislav Pudiš. 
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Cesta na obed, dvoma električkami a potom ešte na kus peší, 
trvala vyše pol hodiny. 

Vyšli sme na ulicu. Bolo pravé poludnie. Augwstové slnko 
pražilo plnou ililtenzitou. Vzdl.li{;h bol ťažký a horúci ako žhavé 
olovo. 

Električka. ako vždy o takomto ča;se, ibo~a doslova nabitá. 
Ledva sme sa do nej dostali. 

A ak bolo vonku zle a na nevydržanie, dnu bolo ešte horšie. 
Nedalo sa pohnúť, ani dýchať. 

Natisnutí, jeden vedľa druhého, sme sa viezli ako v sude. 
Uplynulo ani nie dooať minút. Nenápadne, bokom, som sa kedy 
tedy pozrel na Števa. Sám som sa necítil dobre, bol som zvedavý 

'" ako sa cíti on. Vydrží? - kládol som si otázku. 
_....,,, _. A ako som ho tak pozoroval, z minúty na minútu som pri-

Slečna Blonclína Gajdošíková 
rodáčka z Pobedima (okr. Pie
šťany) graduovala vlani na Holy 
Cross High School vo Winnipe
gu v Kanade, kde bola vždy naj
lepšou žiačkou. Dostala v štú
diach 3 prvé ceny a zvláštne če
stné vyznačenie « koru111ovať 
Kráľovnu Mája » v miestno:n 
kostole za prítomnosti veriac;c:h 
anglickej, francúzskej, hol:1.nd
skej, polskej a iných nár-;tlno
stí. Teraz študuje za ošetrova
teľku v kanadskej nemocnici v 
St. Boniface. Sl. Blondín1. je 
dcéra nášho oddaného čitatl'i':i 
a predplatiteľa p. Gejzu Gaj<lo
šíka.. 

Slovenská kolónia v Rosariu 
(Argentína) má svoju kaph1ku. 
Sestričky Tešiteľky Božského 
Srdca Ježišovho slávíly nedávno 
v Rosá.riu, v Argentine, posviac
ku novej kaplnky. Slávnostný o
brad previedol J. Ern. ndrp. kar
dinál A. Caglia-no. Tento vysoký 
duchovný hodnostár vyznačil 
takto svojou pozornosťou obeta
vú prácu Sestričiek ako aj ich 
spolupraoovníkov. Predstavená 
Sestra Agneška ho upowrnila na 
zá"'luhy Slovákov, žijúcich po
väčšine v Saladillo, o túto kapln
ku. Misionárom kaplnky je Rev. 
Dominik Valko OFM. Sestry 
Božského srdca účinkujú medzi 
chudobnými a nemocnvmi na o
kraji mesta. kde konaiú horlive 
apoštolát láskv a vierv. Nová 
kap!nka je svätyňou Slovákov, 
nakoľko sa v nei schádzajú v ne
deľu a cez sviatky. 
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chádzal k presvedčeniu, že som urobil zle. Najhoršie vari ako sa 
len dalo. Nemal som dať na jeho sľuby a na jeho ubezpečovania. 
Doma mal ostať. V posteli. Pri obede, ktorý by mu bola domáca 
pripravila. 

Bledol stále viac a viac. 
- Prečo som na toto všetko prv nepomyslel ? - dohováral 

som si a tfpol som nad tým, čo bude ďalej. 
i Oči sa mu privieraly, dýchal ťažko, s námahou, cez otvorené 

ústa. Obával som sa, že nedôjdeme. 
Nepovedal som však nič. Nechcel som ho rušiť. Videl som, 

že trpí a že í bewmňa napína všetky sily, aby sa nepoddal sla
b0<sti, čo 01a11 neúprosne doliehala. Zatín~ som iba päste í zuby, 
aby som mu sugestívne dodal sily, aby vydržal, a:by sa ne-
poddával. · 

Odrazu sa mu podlomily nohy a hlava mu bezvládne klesla 
na pr$ia. Nespadol len preto, lebo ho zo všetkých strán podo~ 
pierali natisnuti cestujrúci. 

Chytil som ho za plecia ako sa dalo, a zatriasol som ním. 
- Stevo, Stevo, prosím ťa, nepoddávaj sa vydrž, vydrž, 

aspoň po najbližšiu zastávku! - volal som naň tlmeným hlasom. 
Prebral sa. Pozrel na mňa vyhasnutým zrakom, ale hneď 

nato mu zase hlava odkväcla ... 
Na najbližšej zastávke mi ho cestujúci pomohli složiť. Uro

bhl som s ním namáhavo niekoľko krokov a posadil som ho na 
chodník, do uhla, čo tu tvorily dva múry. 

Sedel tu takto s ovisnutou hlavou, z obidvoch strán podo~ 
pretý múrom. Na prvý pohľad vyzeral, ako keby bol spal. 
- 0:->itý, alebo unavený. - mohli si mvslieť okoloidúci. 

Oo teraz? - rozmýšľal som bezradne. Nebolo inej pomo
ci, ako sa vrátiť. Zaviesť ho domov. Len ako? Električkpu? O
tom nemohlo byť ani reči. , 

Nechal som ho tak a rozb~hol som sa hľadať auto. Koneč
ne som našiel ta:ksík. 

Keď som sa vrátil, sedel ešte vždy na tom istom mieste a 
pomaly sa rozhliadal okolo seba. Prebral sa. Bolo mu lepšie. 

Doma potom, keď už bol v posteli, som sa naň zadíval a 
povedal som prísne: 

- Mamľas! Včera si si nebodaj vypil viac ako bolo treba, 
alebo si niečo zjedol, čo ti uškodilo, a teraz tu preháňaš ľudí! 
Co si zjedol? Povedz! 

števo pozeral uprene do povale a neodpovedal. Iba žmurkal. 
Zmurkal stále viac a stále na hustejšie. Až potom povedal po
tichu: 

- Nič som nejedol. 
Kým obrátil hlavu ku stene, aby som nevidel, že má oči plné 

slz, povedal ešte niekoľko nesrozumieteľných slov. Iba dve sa 
mi z nich po:farilo ro,zlúštiť: 

- Ani predvčerom. 
Július Stefkovič 



Svetskí hodnostárí pápežského dvora 
K svetským hodnostárom pápežského dvora 

patria: Pre.mosta Posv. pohostinského úradu, 
pápežskí laickí komnrnb, lekár Jeho Svätosti, 
tajný S'tolník, komorný pobočník, dverníci a sie
ňový stareširia. 

A) Prednosta Posv. pohostinského úradu 
(Maestro del Sacro Ospizio, Magister S. Hospi
til) mal v minulosti rozsiahlu moc administra
tívnu a značnú účasť pri pápežs"'.-{ých obradoch. 
Jeho starostlivostí bolo sverené pohostinstvo pá
peža, keď prichádzal z Lateránu do Vatikánu 
ojbavovať bohoslužby a potom tiež pohostinstvo 
kniežat i jednoduchých veriacich, keď priputo
vali do Ríma. Teraz jeho úrad je obmedzený na 
službu pri nie-ktorých slávnostných pápežských 
audienciách a pri pontifikáJnych bohoslužbách, 
pri ktorých prisluhuje pápežovi lavabom. 
Jeho hodnostnú triedu stanovil pápež Ale
xander VII., ktorý mu dal tiež titul správcu 
posv. kaplnky (Magister Sacri Sacelli)_. Pred
nostu ;f'osv. pohostinského úradu meauje pápež 
apoštolským brevem. Od r . 1811 môže ním byť 
len člen rímskéj kniežacej rodiny Ruspoli. Pred
tým sa táto hodnosť dedila v rodine Conti, kto
rá ju dostala od pápeža Martina V. (1420). Pred
nosta Posv. pohos:tinského úr:adu je jediný pá
pežský dvoran, ktorý má česť byť sprevádzaný 
štyrmi Švajčiarskymi gardistami. 

B) J,>ápežsl,í laickí komorníci konajú podobne 
ako pápežskí duchovní komornici rozličné dôver
né i domáce služby pri osobe pápežovej. Urad
ne sa nazývajú (podľa svojho odevu) komor
níkmi s mečom a plášťom ( camerieri cti spada e 
cappa), a delia sa na tri triedy: skutočných taj
ných komorníkov s mečom a. pláštom, fajných 
komorníkov s mečom a plášťom a čestných ko
morníkov s mečom a plášťom. 

I. Skutoční tajní komorníci s mečom a Jlláš
ťom (Camerieri segreti cti spada e cappa -pa.rte
cipanti, Cubicula.rii i:ntimi ab emse et lacerna par
t e.cipantes) zastávajú vysoké dvorské úrady a 
sú menovaní (okrem veliteľa Pápežskej švajčiar
skej' gardy) ·zo šľachti-ekých rodín rímskych. 
Skutočnými ta,jnými komorníkmi s mečom a 
plášťom ~ú dnei:;ká títo: 1. IDavný ftirýr čiže 
ubytovateľ (Forriere Maggiorei Forerius Ma
ior), majúci na starosti domácu správu Apoštol
ského paláca (zásobovanie, nibytok, vedu, atď); 
2. mavný koniucb alebo maštaľník ( Ca
vallerizzo Maggiore, Praefe1::tus stabuli) , doze
rajúci kedysi na-d pápežskými koniarňami a t e
raz nad pápežskými garážami; 3. Generálny JlO• 
štový clo-wrca (Sopraintendente generale alle 
poste1 Praefectm tabelbriorum, Paepositus
cursus publici), ktorý mal veľké povinnosti hlav
ne v dobách, keď pápež cestoval do cudziny. 
Všetko čo súviselo s cestova1,1ím, bolo mu po
driade!).é. Teraz má vrchný dozor nad poštou a 
dopravou; 4. Roznášači zlatej rnže (Latori della 
Rosa ďoro, Portantes rosam auream), doruču
júci zlatú ružu cisárovnám aJero kráľovnám, keď 
ich ňou pápež vvznamená: 5. Poso~ (Se~etar io 
per le ambasciate)., roznášajúci dôležit~ pápež-

ské posolstvá; 6. Veliteľ a vyšší dôstojníci Pá
J>eL.saej šľacht1ckej gardy, a 7. Ve.dreľ Yapezsirnj 
sv..ajum.cSKeJ gaľU,Y, 

ll. 'J.'ajru 1io.u1onúci s mečom a plášťom ( Ca
merieri ::,egreti cti spada e cappa, Cumcwarii ins 
timi seu i:,ecreti ab ense et iacerna) konaju buď 
riadnu alebo len čestnú službu v predsieň.""cn pá
pezsKeno oycu a.1eoo pri papezsKyc:n oohosiuž
bác.h. 'l'í, čo konajú službu riadnu, nazývaju sa 
« z počtu » (de numero), sú štyria a bývajú v 
Ríme. Ostatní sú nadpočetní (supra numerum) 
a sú roztrúsení po celom svete. Jak jed.ni tak aj 
druhí musia pocnádzať zo vznešených rodín ale
bo aspoň byt spoločensky vysokopostavenými o
sobami. 

III. Cestní lrnmoniíci s mečom a plášťom ( Ca
merieri ďonore tli spada e cappa, Cubicularii ho
noris ab ense et lacerna) konajú iba čestnú služ
bu či už pri audienciách (v Trónnej sieni) ale
bo pri pápežských bohoslužbách. Delia sa ako 
predošlí na t . zv. « z počtu», počtom štyria, a 
nadpočetiných, ktorých je niekoľko sto. Prvý ko
morník triedy « z počtu» zastáva úrad Správcu 
pápežskeho doi:nu (Maestro cti Casa dei Sacri Pa
la.zzi Apostolici, Magister domu.s) . 

Pá pežskí laickí komorníci smrťou pápežovou 
neprestávajú. 

C) Lekár Jeho Svätosti (Meclico di Sua Santi
ta, Archiatra Papae) lieči Sv. Otca, keď je cho
rý, a keď pápež zomre, balzamuje jeho mrtvolu. 

D) Komorný pobočník (Aiutante di Camera) 
posluhuje pápežovi v jeb,o súkromnom byte. 

E) Tajný stolník (Scalco, Segreto, Triclina
rius s-ecretus) dozerá nad pápežovou jedálňou. 
Od r . 1923 táto hodnosť je uprá.zd.nená. 

F) Dvemíci (Bmsolanti) konajú službu v pá
pežskom úradnom byte pri dvojitých, damaskom 
obtiahnutých dverách, ktoré sa po taliansky vo
lajú bussola a príležitostne nosia Sv. Otca v u
zavretých no: idlách, ktoré sa tiež nazývajú bus
solou. Delia sa na skutočných a nadpočetných. 
Icb hodnosť je doživotná. 

G) Sieňový starešina (Decano di Sala) stojí 
na čele koniuchov (pala.frenieri) a stolconosco,., 
(sedia.rii) , ktorí konajú shižbu v prvej predsieni 
pápežského úradného bytu, zvanej Nízkou pred
sieňou (Anticamera bassa). Koniusi dostali 
meno od toho. že pôvodnť' opatrovali pál)(>žské 
kone a pri slávnostných pápežských jazdách ko
nali rozličné služby. Jedei;:t na pr. držal strmeň, 
keď pánež sadal 11a krňa. druhý viedol koňa za 
úzdu atď. Tieto funkcie sa považovali v minu
losti za veľmi čestné, takže aj králi a kniežatá 
ich zastávali. Keď v novš'ch r,<>soch pápežské ko
ne bol-v nahradené automobilmi, koniusi dostali 
iné funkcie. - Stolconosci pri s1ávnostných sprie
vodoch nosia Svätého Otca na prenosnom stolci 
zv. sedia g-estatoria. 

K pápež-;:;kei dvorskei družine náležia. samoz
r ej;me. ai velitelia a vyšší dôstoirri Í"i všetkých 
pápežských oz"rojených sborov. O týchto sa z 
mienime inokedy. 
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SV. FRANTISEK Z ASSISI 
Rozpráva: A. OOWMBO 

Terciári. 
ôasto všetci obyvatelia niektorej osady boli 

uchvátení slovami Františkovými tak, že chceli 
nasledovať Svätého a stať sa jeho·žiakmi. Zhus
ta ~ric~á?zali ~ nemu mužovia i ženÝ, viazaní 
rodinnynn povinnosťami, aby im poskytol du
chovnú radu. 

Posolstvo Františkovo bolo ·posolstvom lásky 
výzvou k evanjeliovému životu k ideálu mrav~ 

. • V• _,. ' 

neJ c1stoty a prace. Nezavrhoval rodinného zria-
de~ia. ~ ~~d~bne hovoril, že pozemské s.tatky ne
poskvr_nuJu c19_veka, keď ich užíva, ako by mu 
nepatrily. Staci zatvoriť srdce pred sebectvom a 
nenávis~ou a otvor~ť ho dokorán chudobným, 
nemocnym, . opustenym, pokoju a bratstvu. Pre
to v~etkých, ~torf nemohli alebo nesmeli vstúpiť 
do radu Men_~1ch_ bratov a Klarisiek, prijímal d..; 
Bratstva kaJucmkov. To boli terciári čiže členJ
via tretieho rádu. 

~ajúci bratia sa ~aväzovali vrátiť statky ne
pravom nadobudnute. Mnohokrát znamenalo to 
zriecť sa všetkého. Nesmeli hromadiť bohatstva. 
S o_shotot; :n:1-ali ~lniť _povi~~osti ~yojho s!a':u, dá
vaJuc kazdemu 1 naJmens1emu cmú zbozny pcd
klad. Mali sa zdržovať každej nečistej myšliei1-
ky, nepri_sahať, iba v určitých výnimočných pr:.
padoch· a nesmeli nosiť zbraní. Rozšírenie tre
tieho rádu umenšilo boje medzi občanmi i me
stami a otvorilo cestu pokojnejším časom. 

Prvým kajúcim bratom bol asi kupec Lucche
~io *. Aby ušiel ~traníckej nenávisti, opustil svo
Je mesto a usadil sa v Poggibonsi O medzi Flo
renciou a Siennou1 kde ďalej obchodoval obilím. 
S~c už zámožný, nakupoval obilie, aby ho pre
daval v dobe drahoty a tak nahromadil ešte 
väčšie.v boh~tstv~, n~ž mal, predtým. Pohnutý 
F?"ant1skovym ~azamm, vstupil do seba, rozdal 
vsetko chudobnym, nenechajúc si ničoho okrem 
dom~, malého pozemku a osla. Zo svojho domu 
urobil P?fom akýsi útulok pre nemocných a 
c~udo1;>nych. _So sv5>jim oslom, · naloženým potra
~~nam1, chodieva! casto do Maremmanských ba
ZJ?, aby pomáhal onemocnelým zimnicou. 
Sam obrábal svoje poliečko a keď sa mu nedo
stávalo potravín, šiel s rnošnou žobrať odo dverí 
ku dver(lm. Jeho žena Bonadonna zpočiatku bo
la rozozlená nad takým spôsobom života a však 
aj ona bola dotknutá milosťou a pomáh~a po
tom mužovi veľmi oddane. 

Tak sa obnovovali ľudia a celé rodiny. 

Misie mimo Talianska. 
pňa 14. ~áj3: 121! balov v, Porciunkule obvy

kle shro~azdeme, syatodusna porada . 
FrantJ~ek vykladaA ~voj veľký plán. Pretože je 

bratov uz mnoho, poJdu na misie nielen po Ta
hansku, ale aj do iných zemí: Nemecka Uhor
ska, Francúzska, Spanielska a až do Svätej ze
me. 
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Všetci ·súhlasili. Zeme, v ktorých evanjelium 
malo byť hlásané, boly rozdelené na kraje. Fran
Lišek určil sebe Francúzsko ·a ihneď sa vydal na 
ce:;itu. 

_ Keď prišiel do Florencie, išiel navštiviť kar
dinála Hugolína, poslaného do Toskánska pápe
žom, aby smieril tamojšie obce a hlásal krížovú 
vojnu. Hugolín choval k Františkovi veľkú ná
klonnosť, takže po smrti kardinála Jána od sv . 
Pavla našli v ňom bratia nového ochráncu. 
Kardináľ Hugolín prijal ho veľmi srdečne. Len 

čo sa dozvedel o jeho úmysle odobrať sa do Fran
cúzska, riekol: « Nie, brat môj, nepôjdeš tam 
za hory. Tam je mnoho kňazov, ktorí čakajú 
len aby ti spôsobili ťažkosti na rímskom dvo
re. Ale ja a druhí kardináli, ktorí ťa máme radi, 
môžeme ti lepšie pomôcť a chrániť ťa, keď sa 
nevzdiališ príliš ďaleko ». 

« Ale, Monsignore, to je pre mňa veľká han
ba poslať bratov tak ďaleko a sám zostať le
i10šne tu a nesnášať ústrkov, ktoré oni musia 
podstúpiť. 

Po dlhom kardinálovom naliehaní vrátil sa 
František do Porciunkuly a poslal ako vodcu 
francúzskej misie brata Pacifika. · 

V Ríme zatiaľ ktosi obvinil Františka z ka
círstva. Mnohým sa príliš nepáčila jeho neod
vislosť, že rozosielal bratov po svete, nevyčkav-
5Í písomného povolenia, ktoré dostal od pápeža 
Inocenta III. len ústne a dočasne. 

Koncom roku 1217 vrátil sa Hugolín zo svoj
ho poslania do Ríma. Došiel k náhľadu, že by 
najlepším prostriedkom proti všetkým ohová
račkám bolo, keby sa dostavil k pápežskému 
dvoru František osobne. 

František si pripravil krásnu reč a naučil sa 
ju nazpamäť. Ale vo chvíli, keď ju mal pred
niesť, zbadal, že si z nej nepamätá ani slova. 
Kl'udne sa k tomu priznal a nechajúc sa niesť 
vnuknutím, hovoril s takým ohňom a s takou 
prostotou, že všetkých presvedčil. 

V tej dobe zdržoval sa v Ríme tiež španiel 
Dominik, zakladateľ kazateľského rádu. Naplne
ný veľkým obdivom pre Františka, chcel slúčiť 
oba rády v jedinú rodinu. Keď potom František 
k ·tomu neprivolil, požiadal ho, aby mu dal na 
pamiatku aspoň povraz, ktorý nosil kolo pásu. 

František nevedel žiť ináč než podľa vnuk
nutia. Nechápal nutnosti pravidiel, ktoré pred
vídajú a predurčujú. čerpajúc z vnútorných pra
meňov, naznačoval cestu k obnoveniu ľudstva i 
svojej vlastnej činnosti. 

Prelažii: Eugen Vesnim. 

Pokračovanie z cestopisu Dr. J. A. Ba
ťu « V ríši Inkov dnes » pre nedostatok 
miesta v tomto , čísle sme nemohli uverej
niť. Prosúne našich čitateľov o prepáčenie. 

Redakcia 



Výsfa,va o pomeroch v komu
nistických krajinách. V po
dzemnych miestnóstiach rímskej 
stanice otvorili nedávno výsta
vu o pomeroch v kŕajjnách za 

1 ČASOVOSTI 
1 

prechádza nesmiernou krízou. 
Spoločnosť na Západe zradila se
ba samu, pretože sa odtrhla od 

J svojich koreňov. V tejto roztŕž-
Zeleznou oponou. Výstava sa te- v nich dodržujú zákony a pred
ší neobyčajnej pozornosti obe·- pisy. V jedalniach budú doe;erať, 
censtva. Doteraz si ju prezrelo či veduci objednávajú na čas a 
vyše pol miliona návštevníkov. v predpísanom mno!Žstve potra
Na výstave je primerane zastú- viny a nápoje, či majú dostatoč
pená i CSR. o pomeroch v Zá- ný výber a či porcie zodpovedajú 
potookého červenom raji sved- normám. ( ! ) Dalej budú dozerať 
čia vystavené predmety ka:ždo- na to, aby per,sonál obsluhoval 
dennej potreby ako: obuv, šat- ryC'hle, ochotne a aby dodržoval 
stvo, hračky, hudobné nástrioje, čistotu. Kontrolori vraj pomôžu 
cigarety a pod. Pri kaidom pred- odstrániť nedoGtatky v ohchodo
mete je uvedená nákupná cena v vaní a ich zásluhou sa vraj, zvýši 
korunách a jej ekvivalent v ta- pohostinnosť v po<lnikoch. - Ta- · 
lia,nských lírach. Obecenstvo má kouto rozprávkou, súcou aru nie 
takto možnosť porovnať ceny pre deti, sa komunisti pokúšajú 
výrobkov v CSR s cenam"i tých zamaskovať pred verejnosťou 
istých výrobkov v Taliansku. pravé poslanie týchto t a,k zv. 
Typickým príkladom zúriaceho « -kontrolorov », ktorí v pôdi.s:tate 
blahobytu na Slovensku je pri- nie sú ničím iným, ako obyčai 
pad jednej kraibičky ctgariet. Na nými konfidentami režimu. Na
biednom obale týchto ci<gariet je koľko je vládnutie komunisto;v 
honosný nápis: Vráť ma! z oba- po~tavené na násili a na terore, 
Iu mojej suroviny si)ravia obal vidno i z tohoto prípadu. Pra
iný ! » . Nuž, vent, takého niečo vým poslaním kootroLora totiž 
na Slovensku nebolo. ako je svet nebude sledovať sklad, kuchy
svetom. Aby sa ľudia za Zelez- ňu> alebo pivnicu, ale na koho 
nou oponou dožili podobného budú dávať veľký pozor, to bu.
blahobytu, na to museli prísť, dú zákazníci. Toto bude platiť 
naozaj - lein komunisti. V:o všeo- najmä v jedálniach a v kaviar
becnosti možno povedať, že . vše- niach. Ak sa doteraz nik necítil 
tky vystavené predmety, nielen z na: Slovensku bezpečným, od úe
CSR, ale i z iných krajín, ako z raz sa bude cítiť ešte menej. Ak 
Poľska, z Rumuska, z Maďarska kommústi dosiaľ hľadeli ľuďom 
a pod., sú čo do akosti a čo do do hrncov, od teraz im budú po-

hl' d hllb ko d · , zerať priamo do ,úst. Títo špió-
vz a u ' 0 · po priemerne. ni budú sledavať každého a kai
Okrem mnohých iných zau-
jímavosti, vidno tu množstvo te- dý jeho• pohy,b. Budú v neustá
lefonov, do ktorých síce nemož- lom spojení s policiou, ktorú bu
no ro~rá vať, ale v ktorých sa dú informovať o tom, kto kam 
zato neprestajne ozýva hlas ute- chodí, s kým sa stýka) čo a koľ
čenoov rôznych národností. Títo k? j~ i pij~. Ak ~a v podni~l!- o
opisujú ·pomery v akých žili pod bJav1 neznama_ tyar, y:~sta~a~u sa 
komunistami a ich útek na zá- · o Jo, ~by polic1a ztstila JeJ i?
pad. Medzi nimi v jednom po-čú- tomosť. vľde tuv~eda o n~ademe 
vadle sa ozýva tiež hlas nášho \'.Y2;"edaco'.v re~1:· ktor1 bud~ 
slovenského roľníka od BratJ- mať v eVJ.d~ncu zakaznikoy. -
slavy, ktorý ušiel - ako to sám Inak !0 to , v~etko pouka:zuJe na 
priznáva - v októbri minulého neudrzatelny stav a na nespo-
roku · kojnosť obyvatelstva na Sloven-

. sku. Kedysi nebolo kontrolorov. 
NovA slasť v Zápotockého čer- ale zato boly sklaidy, kuchyne i 

venom raji. Ako sa oznamuje; na pivnice plné. Nechybovala ooho
Slovensku zaviedli komunisti ta, pohootinstvo, ani čistota. 
podľa sovietského vzoru tak Dne-s, pod komunistami, je to 
zvanú občianskú kO!rutrolu v ob~ práve naopak. 
chodoch, v reštaurácia.ch, v !ka- Kríza, dnešného sveta. Na Pá
viarniach a pod. úlohou kontro- pežskej Gregorovej univerzite 
lorov bude dochá&ať pravidel- v Ríme prednášal nedáVillo po
ne do podniku, kde budú vraj, predný francúzsky spisovateľ 
« sledovať » jeho cliod. V pre- Henľi Da;niel -Robs o sv. Bernar
dajniach budú zisťovať, nakoľko dovi. Medzi iným povedal aj tie
sú zásobené tovarom a či sa v to vzácne vety: « Dnešný svet 

ke väzí pod.stava nášho •zla. Zra
dený bol rpredo,vrš-etkým Boh. 
Následky tejto zrady sú nevypo
čitateľné. Komunizmus je i'ba 
jedno z nebezpečenstiev, ktor-é 
ohrožuj,ú západnú civilizáciu. 
Tieto nebezpečenstvá pochá<lwjú 
zo samotného Jawa dnešnej s-o
ciálhéj $truktfuy. Básnik P. Va
léry 'Vyhlásil, že západná civilizá
cia spočíva na troch základoch: 
na grookej myšlienke, na rím
skej univerzálnosti a 1na kresťan
skej duchovnostr Tieto zákl·adné 
piliere boly do základu otrasené 
a čoskor,o hrozí, že sa ·zrútia. Ke
by sa boly náuky Kristove, hlá
'salné v Galilejisku, staly skut
kom, neboli by sme mali dnes ko
munizmus. Dnešok môže zachrá
niť jedine len návrat k praktike 
Evanjelia. Slová Ježišove « Ja 
som Cesta, Pravda a Život» nik-
dy sa nezdaly byť natoľko časo
vé, ako práve teraz. Potreba so
ciálnej spravodlivosti, ktorú hlá
sal Kristus, útoč'í na svet v plnej 
dramatickej naliehavosti ». 

Nový úspech Ladislava PmU
ša. Náš populár,ny spevák .Lac
ko Pudíš si pomaly -ale iste pre
bíja cestu vpred. Najnovším ú
spechom našeho mladého umeka 
bolo jeho nedávne vystúpenie 
v rímskom divadle << Teatro 
Argentína » na koncerte, kto
rý sa konal pod patronátom 
Taliwnskej: republiky a me
sta Ríma, kde sa s úspechom 
predstavil obecenstvu v sólovom 
výstupe spolu so sopranitstkon 
Bruna Rizzoli ,a mezzosopranist
kou Giuseppina Salvi. Na pro
grame koncertu boly skladby 
švajči&rského skladateľa Erne
sta BlioC'ha. Hral fil!barmoni
cký orchester Akademie sv. 
Cecilie. A v tejto otkoľnosti 
práve spočíva veľkosť Pudi
šovho úspechu. 2e sa mu 
dostalo cti, a to už po dru
hý raz, spievať za doprovorlu to
hoto vynikajú{!eho hudobného 
telesa. Vyše osemdesiatčle:nný 
orchester Akademie sv. Cedlie 
patrí medzi naj.poprednejšie hu
dobné komplexy v Talian,jku. 
Prítomné obecenstvo odmitnilo 
výkon speváikov zaslúženým pot
lesk om. Tak isto aj kritika ta
lianských novin sa o ich výko,11e 
vyslovila veľmi pochvaľne. 
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Teší sa z časopisu a edície « Rím » 

Buenos Aires, Al·gentina - Veľavážený pán 
reda;ktor, Dr. Zelen.ka! Už dávnejšie som sa Vám 
chystal p[sať. Od začiatku som predplatiteľom 
Vášho mamemtého časopisu « Rím » ktorým 
som nadšený ta.k pre jeho 'obsahovú' ako aj 
grafickú stránku. Sledoval s:om ho od lk,olísky 
a ÚJ?rimne s~ _sa tešil z toho, a~o sa vyvíja, 
rastie a mohutme. Ja som prežil šesť rokov vo 
Večnom Meste, kde som skončil svoje filozofic
ké.a teologické štúdia v roku 1929 na Veľkú Noc. 
Nemusím Vám azda ,príliš zdôrazňova:ť že poz
nám Rím, večné mesto a centrum katolí:k:O!V. Mne 
tak dobre padne, keď na stranách « Ríma », 
Vášho časopisu, sú verne a živo zachytené pa
tnätné miesta, ktoré v duchu viidím pred sebou. 
Môžem Vám pov-edať bez prehä.ňrunia, že dychti
vo očakávam ka:ždé číslo. Viem si oce..'liť do 
hlbky onen fakt, že časopis « iRím » .ie n:a,ším 
prvým kafulickyrn časopisom, ktorý začínal vy
chádzať na pôde Talianska, kde každý veriaci 
národ má.ttž od nepamäti svoj časopis, prípadne 
aj kultúrny stánok. S nie menším nadšením DOZ

dravuiem aj Vašu edíciu, ktorá v tomto čase 
znamená neoibyč-aj,ne cenný prínos. keďže na 
Slovensku nevycháďza náboženská literatúra. 
Nie len j:a, ale aj môj otecko, kto'ľý sa. práve 
dožil sv-oiej osemdesiatky, roztúžene siafua po 
každom čísle «Ríma»·, .ktoré prečíta dva-tri razy. 
Ja sám som z tých, ktorí aspoň komentármi 
rozširu.iem Váš časopis. Z tej duše sa teším, že 
Váš čas~s « Rím >> sa začína akosi p-lnš:e ujímať 
aj v Argentíne. Ke.ď Vám posielam svoj Tl'ozdr.av 
veľmi srdečný. d'rukujem Vám. p. Dr. Zelenl<a, 
za tento apoštolát katolíckej kuL'túry. Vy má
te ozaj klinické oko a <'!obrý vil{us. Na zapoX.:a.t_ej 
ceste ráčte vytrvať. Váš odd.alllý: Rev. Anton 
Lednický. 

Vyzýva1 k svornej práci za slovenskú vec. 

Cleveland, Ohio, USA - Najsamprv Vás čo 
najsrdečnejšie pozdravujem a ďakujem Vám za 
krásny list, ktorý ma naozaj veľmi milo prekva
pil, lebo ·som ho vôbe<! nečaikal. - « Len smelo 
vp,red - nech vidí svet! » - spievala rpo me
stách a dedinách zbožná slovenská mládež, na
sledujúca láskaNého Spasiteľa, a spieva i dnes, 
prebijaj:úc sa životom smelo vpred. Či už vo 
väzeniach, či na slobode, či v cudzine, všade 
znejú slová hymny slovenskej mládeže a do
kazujú svetu, že mládež je budúcnosťou slo-
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venského národa, mládež odchovaná nebohým 
Andrejom Hlinkom a mučeníkom Dr. Jozefom 
Tisom, ktorí jej do .sŕdc vštepili ducha prie
bojnosti a pravdy. - Držme sa preto; ako ona, 
hesla nášho prvého slovenského prezidoota: 
« Verní sebe - svorne napred! >> Nebuďme zao
stali, prebuďme sa, nech celý svet sa dozvie o 
nás a o našom milom Slovensku. Ja ako pred
seda Dramatického krúžku Sdruženia slovenskej 
katolickej mádeže v Clevelande prajem Vám ve
ľa ÚSpechov v práci za slovenskú vec, za kitmú 
by sme. mali všetci nadšene pracovať. Nech Do
bro.tivy Pán Boh ro2ipáli naše srdcia svornosťou, 
a'by sme sa všetci jedno stali, lebo len tak :sa 
prebijeme aj k vrcholu našioh snažení k slo
venSlk.ému štátu, po, ktorom celý slovenský ná
rod túži. N ec:h 'l.lJŽ raz zavládne v našich srdciach 
svornosť a láska pre blaho národa. - N a,pokon 
Vám ozmamujem, že ochotne prijímam funk-du 
zástupcu « Ríma » a budem sa sna.žiť, roby som 
pre tento krásny slovenský časopis čo naj,via,c 
vykonal. - Juraj Polák. 

Gratuluje redaktorom « Ríma », 

Neápol, Taliansko - Dostala som Váš list a 
potešila som .sa n.eprirumej zpráve o spolupráci 
p . J. štefkovi-ča na časopise- « Rím ». Gratulu
jem mu osobne ku milému pokroku - nech mu 
Pán Boh pomáha! A Vám, pán Dr. Zelenka, 
gratulujem ku šťastiu, že ste ho objavili, Ieb-o 
má ozaj$tný dar sloven.skej reči. Ta.kú rýdzosť, 
šťavnatosť a zachovanú zvučnosť sloven~iny v 
:eudzine je dnes ťažko nájsť. Verím, že jeho spo
lupráca bu-de požehnarum. pre nás v-šetkých roz
trúsených po celom svete. - Srdečne Vás ~-dra
vím so slovenským pozdravom. - Vilma Sitá
rová. 

IO'adá dobrého človeka, ktorý by mu 
predplatil « Rún » 

Ni.iruberg, Nemecko - Prijmite môj srdečný 
pozdrav ako i milú spomienku na Vás. Prosím 
Vás ZJa odpu,stenie, že Vás obťažujem s,vojimi 
riadkami. Vážený pán dol~tor, j,a by som Vám 
bol veľmi povďačný, keby ste mi posielali slo
ven,s,ký kultúrny čaoopis «Rím». Musím sa 
Vám všaik ,priznať, že ja si ho nemôžem pred
platiť, keďže som chudobný a chorý emigrant. 
Dúfam však, že medzi čitateľmi « Ríma » nájde 
sa dobrý človek, ktorý mi ho predplatí. - Ja 
som ·z « č:erveiného ra}a » utiekol s pomocou Bo
žau. iba pred dvoma mesiacmi. A to z Ilavskej 
trestnice, kde som bol odsúdený ľudovým sú
d001, Po komunistickom puč.i v roku 1948; na 
šesť rokov. Teraz všruk ležím tu v lágrovej ne
mocnici už dva mooiace a mám veľké ~Jf':,<;.ti. 
keďže, tl'pím na prud:ký zápal pátere Túto ne~ 
moc som si utfžil od červených diablov, ktorí 
ma pri výsluchu t1kli pažbami. - Vážený pán 
doktor, j·a Vás ešte. raz srdečne nrosím, neza
budnite na mňa a po.tešte ma Vašim časopisom 
alebo aspoň niekoľkými riadkami. Za Vašu lá
skavosť Vám vys1'ovujem predom Pán Boh za
plať. Som s kresťanským pozdravom Váš odda
ný. - J. M. 



J 

SLOVACI 
OBRAZKOVA 

Slováci v Ottawe, Out. (Kanada) 
spolu s min. predsedom kanadskej vlády 

p . St. La:urentom na 1ba11kete KSL. 

Univ. prof. Rev. Dr. Jozef Pápin 
z Chicaga, ru. spolu s p. P. C. Ka.zimerom 
a p. M. S. Bérešom pri prejave k americkým 

Slovákom v Homestead, Pa. 

Krojovaná skuyina austl'álskych Slovákov, 
kt.orá sa zúčastnila na Euc-haristickom kongrese 

v Sydney, N.S.W. 

VO -SVETE 
KRONIKA 

Slováci v Rosa:riu (Argentina) 
s J. film. ndp. kard. A. Caglianom po 

vysviacke ich. kaplnky. 

Delegácia slov. utečencov v Lin~i (Rakíisko) 
položila pod vedením A. Malého na miestnom 
cintoríne veniec v deň výroóia sm?1ti prezidenta 

Msgr. Dr. J. Tisu 

Slovenské volejbalové mužstvo v Caracase 
(Venezuela) , ktoré úspešne vystúpilo na 

viacerých turnajoch. 
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z RED.AKCIE .A 
Msgi·. Miloš K. Mlynarovič o « R-íme », Zná

my americko-slovenský básnik a spisovateľ, t. 
č. predseda Sdru:ženia -slovenských katolíkov v 
Arrnerfäe vysokodôst. ~fagr. Miloš K. JMlynarovič 
z V alparaiso,, Ind. napísal do tohornčného májo
vého čísla « Dobrého Pastiera)), úradného or
gánu SSKvA, túto recenziu o našom časopise·. 
Máme v rukách nové dvodčíslo (1-2) čas0ipisu 
« Rím ». Je to už V. ročník. S radosťou &me po
zorovali ako z roka na rok tento nábožensko
spo!očenský oasopis sa zdokonaľuje, prehlbuje 
a získava aj po stránke ilustračnej. Dr. Zelen.
kovi, ktorý prišiel na zdravú myšlienku vydávať 
časopis « Rím », patriaci všetkým, katolíkom, sa 
podarilo soslmpiť cell'ľlých aurorov a dopisovate
ľov z rôznych miest. O.asopi,s «Rím», ktorý v 
podstate horlí za krásu čistej viery, disciplino
vaných mravov, o,plýva vrúcnou láskou k mo
vensku a je:lio tra<lfoii. Aj posledné dvojČíslo je 
veľmi živé a nové rubriky, ruko na pr. « Kniihy 
a časopisy » alebo celostránková obrázková prí-

~ 

.ADMIMISTRACIE 
peta z ;Montrealu, Que. - Po $ 0.50; St. Ku
ríš z Toronta, Ont. - Australia: Po L. 1.00: 
Bohuznámy zo Sydney, N.S.W. - Všetkým u
vedeným darcom vyslovujeme úprimne: Pán 
Boh zaplať! a dúfame, že ich vznešený prfiltlad 
budú čoskoro nasledovať ďalší povedomí a 
obetaví Slováci. Z podpor, ktoré dostávame, fi
nancujeme zasie}a,nie nášho časopiisu chudob
ným slovenským misionárom a emigra,ntom, kto
ri nie sú v stave si ho predplatiť. 

G~erm, predplatit;eľov. Oasopis « Rím » ne
patrí a neslúži nijakej politickej alebo inej záuj
mo;vej skupine, ale všetkým Slovákom, Preto sa 
stal oblúbeným, preto si ho krajania na celom 
svete radi predplácajú a preto mu aj ochotne 
z:ítskavaj:ú nových prredpJ.~ttteľov. V posJ.ednej 
dobe. niet takmer dňa, a.by do galérie nasich 
predlplatiteľov nepribudly nové mená: USA: 
M. Kopunek z Lansford, Pa, získal J. Janošo:va 
z Haz.l.etonu, Pa, G. Zuzu ·z Lansfo.rdu, Pa, N. 

UPOZORNENIE 
Upozorňujeme našich čitateľov, že do tohto dvojčísla sme vložili prihlášku za odberateľa 

« Rímai ». Kto nema ešte predplatné vyrovnané, ne,eh prihlášku láskave vyplní a spolu s pred
platným nám ju v čo najl.:rafäom čase pošle. Kto má už predplatné "·~To"-n~é, nech si ju 
ocUQŽÍ pre budúcnosť alebo llech ju použije ná zísl.a.nie novéllo predplatiteľa .. 

Prosíme našich čitateľov, aby si toto upozornenie ľšimli a podľa toho sa aj zariadili,, 
pretože v budúcnosti budeme posielať časopis iba tým odbemteľom, ktori si ho riadne pred
platili. 

loha., ktorá mázorňuj:e výraizné udalosti ,zo ži
vota Slová:kov vo svete. Caisopis « Rím » ~i za
sluhuje všestranného porozumenia a mart:eriál
nej podpory. 

Album dobľodincov. Na ;podporu -časopisu a 
edície « Rím » dobrosrdečne obetovali títo šľa
chetní dárcovia: USA: Po $ 50.00: Rev. Paul 
M. Pekárik z Emmausu) Pa a Rev. Imrieh A . 
Kuoharič z Norris.'1:ownu, Pa. - Po $ 10.00: iBo
huznáma z Chicaga, fil - Po $ 5.00: M. Kopu
nek z Lansfordu, Pa. A. Hohrajter z New Yorku, 
N. Y. a E. Bednár tiež z New Yorku, N. Y. -
Po $ 2.5~: I. Ondrejkovič z New Yorku, J. Ada
my z Clucaga, Ill. a A. IDavaty z Lansfordu, Pa. 
Po $ 2.00: J. Halvoruk z Tarootuimu, Pa, R. 
Woj,tec:howsky z Chlcaga., Ill. a A. Drotár z 
Woodlandu, Main. - Po$ 1.50: A. Hornik z Chi
cag~ Ill. - Po $ 1.00: Boh'llt2Jilámy z Cleveliaudu, 
O. a Dr. M. Gaydosh z Wheelingu, F. Va. - Po 
~ 0.5~: M. Ceryen.čí~, A. Baranaik, J. Zigmond, 
K. Sraanek, J. Slampak a R. Bembeneik z Chica
ga., ru. J. Jam.ošov z Hazletonu, Pa A. Funtal 
a F. Booťek z Pitt siburghu, Pa. - Kan'tda: Po 
!í\ 2.00: A. Réhfuk z Toronta, Ont. a J. Kyse
liva z Dufresne, Man. - Po $ 1.00: S. O-

F . Momrocka 'Z LehigtO'ľl.u, Pa, z. Pekárikovú, 
J. Zolotu., K. Galgociho a S. Oršulákovú 
z Lansfordu, Pa; J. C. SciratlJka z Pa:ssaicu, N. 
J., priviedol J. Sciranku 'Z Pitts'burghu, Pa, G. 
Pevrnú, Dr. M. Mahrera a V. Chrva:l'Lli z Miami, 
Fla, ·J. Benuša z Passaicu, N. J. a J. Bencu z 
Bronx, N. Y.; L. Mestický z New Yorku, N. Y. 
získal F . M. Chmelu z Flushing, L. I., N. Y. a 
nasledujúcich z New Yorku, N. Y.: A. Rodackú, 
J. Podhradského, M. Balcu a G. Macha. Sami sa 
prihlásili: Very Rev. Msgr. A. V. Stefan z Boon
tonu, N . J., Rev. J. E. Istočin z McKees Rock:s, 
Pa, Rev. G. J. Mebok z Wahpetonu; N. 
Da:k., Rev. J . _Janok z Monong-ahely, Pa, S. 
Matiaško Sr. z Tarentumu, Pa a B. Kubica z 
Ohicaga, IU. - Kanada: J. Vavrek zo Sexmiths, 
Alta, J. Lukca z Montrealu, Que. a E. Chomiste
ková z Port Arthuru) Ont. sa tiež sami prihlá
sili, Rev. s: Capák z Hamiltonu, Ont. sa sám 
prihlásil a súčasne predplatil jednomu chudob
nému emigrantovi. - Argentína: Dr. E. 
Zatko z Buenos Aires získal: Dr. Biwu 
z Missiones, E. Pflliglera. z Villy Bale. 
ster, I. Kalmana z Buenos Aires. A. Hru
bého z Olives á F. Kotoulka z Buen0s Air~š. 
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