


Relics of Saints, ancient and modern, in Rome 
With the exception oj the Bodies of tlie Prirt

ces of Apostles, Peter and Paul, respectively bu
ri.ed near the place of their martyrdom - St. Pe
ter, in Via Corneli<t (Vatican Hill), and St. P<iul 
in Via Ostiense - in the City oj Rome thé largest 
number of the ancient lliartyrs, witnesse.s to hea
venly Truth, were, firstly, buriend in the CU1-
tac01nbs. 

The fiľSt removfJl of bodies jrom the C{ttn
combs was the act of Pope Theodore, A. D. 64-8; 
bzit the first general t1·ansfer of such relics from 
those szibterrane.an Cémeteries was ordered by Po
pe Paul I, A. D. 757, on <tccount oj the recent 
spoliatiori of the grcives therein, ctnd the removal 
thenCť1 of · bones of martyrs by the Longobards, 
while they were besieging Rome A. D. 755. 

The most venemted Saints of oul, whose Re
lics extant in Rome, were St . Agnes and St. Ceci_lia. 

The first, St. Agnes, lws in Rome sz1.ch an 
ancient veneration that - acco.rding t9 M rs J a.me
son - next to the Eva.ngelists cmd Apostles, there 
is no Saint whose effigy is older. Being she a 
Mart_yr, fallen in a persecution subsequent to that 
oj Decius, h~r body was placed in a sepulchre on 
V-ia Nomenta:na, and around her tomb there grew 
up a larger Cátacom.b that bore her 1uime. The 
original slab ·which covered her remains with the 
lnscription " A.gne sanctissima ", is, may he, the 
same one which is now preserved in the Museum 
at Naples. 

St. Cecília, after her nwrtyrdom, was buried 
i,i the Catacomb of Callixtus, in a Crypt, near 
th.at of Popes, nctme·d by her. When the Pontiff 
Pasclwl I {817-824), throzigh a vision, desco.vered 
her Relics, he tmsported i,i a Cliuroh at Traste• 
vere, built in the. sam.e pla,;e of her home. Here,. 
Octobeľ 20 of the ye<lr 1599, he,- body was red iscn
vered in the sctme attitu.de of her agony and still 
dressed with a golde-n robe empzirpled with her 
own blood. · 

Now her Relics are zquier the high Alta,r of 
the Ba.s~li.ca na.med by he,,. There is a. ma{!,nifi.pet 
masterpiece, the. marble stati!e by Carlo Madenio 
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who represent her lying proszra-te, just as she_ had 
roceived the rleath-blow from the executioner' s 
lumd. 
THE v1cToR1us PARADE OF REucs oF SAINTS IN RoME 

W e will give here only a list oj Saints - the 
Roll oj celestial Glory oj Rome, indeed - with 
the blessed place where they rest waiting for the 
resu.rrection oj their bodies. 

St. Jerome, (34,2-419), is the latin translator 
o/ the BiUe. 1lis body is enshirined at St. Mary 
Major, in Rome. 

St. Cathcrjne of Siena (1347-1380): her body 
restt in the Minerva Church in Rome, of which 
City she is reckpned one of the Patron Saints• 

St. Francesca Romana (1384-1440): her skri
ne, with Relics, are in the Olivetan Church of 
S. Maria Nuova, in great veneration. 

St. Camillus De Lellis (1550-1614), by Pope 
Lenoe XIII declared " P<Ltron Saint of the In
finn ", was firstly buried near the high Alu1.r 
of the , Church of St. Mary Magdalen. When cano
nized, his Body was place under the Altar itselj. 

St. Joscph Calasanctius (1536-1648), i-s an 
" Apost.le oj Christian Edzication ". His Body rests 
in the Church of St. Pant~leone. 

St. Philip Neri (1515-1595), called " Apostle 
of Rome " and the '' Amabile Sari:to " {L<>vely 
Saint) . The Shrine, with his Body, is in the Church 
oj S. Maria in Vallicella (or Chiesa Nuova), in the 
Clwpel of S. Filippo. Neri, rich in lapislazuli and 
gold. 

St. Ignaee of. Loyola (1491-1556), founder of 
the Sacit>ty of lesu.s, is buried in the " Gesu ", 
chief Church of the Society. 

St. Aloysius Gonzaga (1568-1591), " Patron 
of the Y oung ", is gloriously bLLried in the Church 
of St. lgnazio,, 

St. Jolm Berchmans (1599-1621), one of the 
" lilies " of the Society of ]esus, is buried in the 
sctme Chzirch of St.. lgnazio. 

St. Stanislas Kostka (1550-1568), is burieá 
in St. Anditea It 1ltlonte Cavallo. 

St. John De Rossi (1698-1764), a saintly priest, 
is buried in the ľrinita dei Pellegrini, muler a. 
marble slab at the Altar of the Blessed Virgin. 

St . .lohn Leonardi ( t 1609), one of the Foun
clers of Propaganda, is buried in S. Maria in Cam
pitelli. 

St. Rohert Bellarmine (1542-1621), "ham
mer of the heretics " is buried in the " Gesu ". 

St. Felix of Cantalice, as well as tne Blessed 
Crispin of Viterho, two holy Capuchin friars, rest 
in the rom.an Church of the lmmaculatei C9-11,
ception. 

St. Benedict Joseph Labre (1748-1783), " the 
poor· men.dicant ctnd pilgrim ", is buried in S: Ma-
ria ai M onti. 

St. Vincent Pallotti (1796-1850), " <i foreru~ 
mer of the Cat}wlic A·ction ", is b11.ried in St, 
Swvionr in Onda ". 

Oh Blessed Rome, so highly glorified by these 
and thousand other Relics of glorious Saints of 
the Lord! 

PETER C. CHJMINELLI. 
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v ' -Z ROZHOVORU O CASOVYCH OTAZKACH 
Ešte z domu som si bol vymenil niekoľko Ji. 

st.ov s · prof. L Sahiinim, s význačnfm talian
ským sla,vist.om. Svojho Č3,Su sa bol uznanli\'o 
vyslovil o mojej knihe « Poézia povojnového Slo
venska ». Začiatkom januára roku 1948 ~m ho 
spoznal aj osobne. 

Stretnutie so Salvinim bolo milé a srdečné, 
priateľské. 

- Konečne st,e prišli ku mne, - oslovil ma, 
- Vy assiský · pútnik a dopisovateľ ohnivých 
listov z diaľky. 

Prof. Salvini je mladý muž., iskrivý a poho
tový duch, ale telesne chatrnejší, ba chorľavý. 
Salvini pozná slavianske reči nielen pasívne, a.Ie 
reálne. M.al som ozaj radosť, keď som ho po
čul hovoriť krásnou slovenčinou, On dobre po
zná aj slovenské dejiny kultúrne a náboženské 
a najmä našu poéziu. Nevedel si prenacilváliť 
básne Janka .Ikáfä. Veľmi sa tešil zo sloven
ských kníh, časopisov a unikát.ov, ktoré mu pra
videľne llOSielala lUatiea Slovenská. Počas bom
baxclovania však stratil svoju knižnicu, ale s 
veľkým elánom sa pustil budovať novú. V nej 
ma prelivapilo oddelenie, nazvané: Slovenská 
literatú.ľa. 

Profesor Salvini je naslovovzatý slavis~ 
li.torý sa, usiluje byť nest1:anný. On si netvori 
svoje názory z. č.asopisecl..-ých kritík alebo z rečí 
svojich navštevníkov, ale z osobného št{ulia, z 
autopsie. Ináč je triezvym mysliteľom, človekom 
ozaj intuitívnym, b.i;orý ňveľne lJrežíva probl,e
my dnešlm. Po zdvorilostnej rozprave sme sa 
pustili do dlhšej debaty. 

Na pretrase bolo najpľv kresťanstvo. My~ 
šlienky Sahiniho sa cla.ly nasledovne zreprodu
kovať: Kresťanstvo prežilo tri útočné fázy, kto
ré sa ligia jedna od druhej v intenzite a v me
tóde: Prvú ostrú ranu dal kresťanstvu Lutheľ 
a reformačné hnutie. Ešte nebola iáto rana za
hojená a prišla francúzska revolúcia. Tretiu 
najh~bšiu ranu zasadil krest:.anstvu komunizmus, 
ktorý neprestáva poukazovať na to že kresťan
stvo je vec ne.životná, minulostná. Toto six>ročie 
sintilo talrmel' celkom ,i~1;-u v lásku, tak sa -zdá,. 
že čo~koro neqt_tde po nej ~ui, najmeµšej, ~t.opy. 
Pre ŔÚ.slrn obsi1tdenie :iGut'.opy neznafuená: nijaký 
problém. V danej &-ítu~ii l}Ul'o.l)á nie j~ seµopná 
žiadneho odporu. ~usko, ld;oré -presne kráča za 
vopred · s'ljanoveným 1el'-QI!!- vyčkáva . len sy~j 
prM'Ý č.a.s. Treba vedifť, ~ y M~slt.-v.e myslia 
triezvo a pracujú ozaj m.eto<licb.-y. V Europe sa 
Rusko ideove ohr,1,ničUo tak zv. slayiankym blo
kom. Má zálusk ua Aziu, na svetqyé pánstvo. Zdá 
Sl;\, mi, že.N1m1C()ko a '.ľa1~n~k?, neboly dostatočne 
spracova,né komtmizmoní. Ruslm vyhralo vojnu 
len pomocou Severnej · A:tµeriky a po vojne svet 
~ riadi nie podľa Ameriky; ate žiaľ,, podľa Ru
ska. ,.Amérika stratila. OY~ ie. druhej sveunrej 
vojny. $everná Amerika stráca tým, že dáva 
myslieť ·ua koloniálne' pJány a.je s,trašne pomalá. 
Mysllin, že nepoohopib, dos~fučne mský re
alizmus. 

Debatujeme pravda aj ó vojne~ 
- Svetové problémy, -hovorí Salvini.- s{1 

tak skrížené, že skôr neskôr vybuchne svetový 
požiar. Neide o pacifikova:nie, ale o nadvlá.du. Na 
Západe si veľmi sľubujú od smrti Stalinovej, od 
vnútorného rozkladu Ruska. Nič sa m1 nezdá 
byt1 naivnejším. Rusko má 7,a sebou dlhé roky 
diktatúry, čistiek a, disciplíny. Po Stalinovi mô
žu prísť oveľa ra,dikálnejší., prípadne ~elkom 
neznáme osoby. Salvíni ostro odsúdil burfoáznu 
spoločnosť,, ktoJ,'á nemysli; necíti ~ nevidí, že 
sa Ilribližil jej neodkla!dný koniec. Je svrchovaný 
čas, aby sa sóciálne tézy- stály skutkom. Chu
doba nepotrebuje reči, ale dalllosti, prácu, chlieb, 
dôstojné podmienky. Myslím, že nestačí brojiť 
proti komunizmu, ale zo spoločnosti treba fakti
cky a viditeľne odsträňovať nezdravé zjavy, 
ktoré ho privolávajú a kedysi poclnietily. Kre
sťanst..'j cit strašne up~dnul a sú zeme, kde on 
ešt;e ani nezapustil svoje korene. 

- Co by ste mi mohli povedať n.a okraj e-
migrácie? - spýtal som sa, · 

- Emigrácia bola, je a bude. Emigrant je 
tvor vypojený z domáceho života. Zivot doma 
plynie ďalej a prináša zmeny a J1ovoty. Stá,ty za 
« Zeleznou oponu» sa budít pripodobňovať Mo~ 
skve. Nepôjde o protek,tocity, ale Q Ú'7,emia do
konale asimilované. Spisovateľ v cudzom pro
stredí sa veľn1i ľahko stratí,, alebo mu to dfuo 
potrvá, kým nájde seba semélto, Pre Jiteráta vy
pojenie sa z domáceho života je zaiste stratou, 
keďže sa odpája od prameňov živom, od reči, 
od t.oho života, litt>rý sa 1~aučil pozorovať a do 
ktorého sa na.učil virlkať. 

- Co bude s Europou?. Nájde sa, či sa ne
náj<le? 

- Eu.ropa spoznala strašné hrôzy vojny ~ 
nesmyselné bomba1·dovanie svojich stredisk. l\lá 
prísne stanovisko ku tomu, čo sa dnes deje a 
podniká na jej úkor a na jej vyr.a:cienie. Atoniová 
bomba je viac než strašiakom. Dnes IJriemysel 
diktuje politikom. Za kulisami však stoja nezná
mi premocní ľudia. Europa bude hľadať seba 
samu. Keby kresťanstvo malo účinnejšiu silu, 
mohli by sm~ si robiť väčšie nádeje, ale takto, 
peršpekívy dnešnej Europy nie sú veľmi 
ružové. 

Proťesoľ Sailvini mi napokon podpisuje 
pohľadnice odosielané plia.teľom a známym. Lú
čime sa. T1,mt-0 vzácny odborník nás chápe, keďže 
má bystrý z rak, citlivé srdce, vysoké kritéria 
a neobyčajný smysel pre spravecliivosť. Pozná 
be'~pečne slovenskú 1•robleimatiku a vie, na čiej 
strane je pravda. Prof. Salvini je 1utšhn priate
ľom. Vie, že i slovenský národ, ako každý iný, 
má nárok na svojský, samostatný život. - Ob
divóval som, - povedal, - zrelosť a vyspelosf, 
ktorú Slováci preukázali počas vojnových čias, 
budujúc si svoj samostatný štát, Prof. Salvini 
sa nemieša do poli.tilcy, ale z kultúrnych dejín 
slovenský.ch mu ne~ zásadná tendenciar 
ktorá ide od Stura k Vajanskému a od tých k 
novodobým činiteľom slovenského samostatného 
bytia. 

Dr. Emest Zatko 
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Pomery na Slovensku. Parla
ment v CSR odhlasoval zákon, 
podľa ktorého môžu nasadif do 
práce každého po odpracovaní 
riadnej smeny v zamestnaní. To 
znamená, že komunisti budú na
háňaf ľudí do prá.ce v noci, v 
nedeľu a cez sviatky. Tieto otro
kárske opatrenia zavádzajú 
« ,oohráncoV'.iJa proletariátu » 
preto, a'by splnili ožobračovacie 
plány, ktoré im nadiktovali v 
Moskv-e. Okrem . toho vraj budú 
fotogra:fovaf každého ch orého, 
aby zistili, či leži v posteli alebo 
sa chcel iba vyhnúť ,práci. 
Nakoľko sa majú robotníci" na 
Slovensku dobre vidno i z toho, 
s akou chuťou pracujú. Toto ich 
oduševnenie pre plány a nadplá
ny komunistov sa najnovšie 
prejavuje v katastrofálnom ne
dostatku uhlia a palív vôbec. Sa
motná «Pravda» priznala, že 
na Slovensku museli zrušiť 19 
vlakov pre nedostato,k uhlia. Za 
robotníkmi nezaostávajú ani ro
ľruei. Obyvateľ'Stvo na Sloven
sku očakáva s obavami blížiacu 
sa zimu, pretože vie, že aj tohoto 
roku sa bude musieť zohrievať 
iba ,pri prázdnych sl'U!boch ko
munistov. - Casopisy v CSR 
oznámily;, že podľa nariadenia 
Ministerstva školstva v Zápoto
ckého ľudovej republike sa zru
šujú všetky akademické tituly, 
ako: Dr., Ing., Prof., a pod. U
niverzity vraj nebudú viac tieto 
tit uly udeľovať. A majú pravdu. 
Komu že by ich aj udeľovaly? 
Na prázdne hlavy napchaté iba 
marxistickými .otrubami akade
mické tituly vonkoncom nepri
stan*. - Ze sa komunisti pri
spôsobujú pomerom a okol'no
stiam, aké vytvorili, vidno tiež 
z toho, že v CSR budú vyrábať 
iba jeden druh oblekov pre chla
pov i pre ženy. Odjakživa toti:ž 
tak bývalo, že otroci a väzni 
vždy nosievali jednakú rovnoša
tu. Keď uvážime, že CSR a vše
tky krajiny za Zeleznou oponou 
sú vlastne obrovským koncen·
tračným táborom a: väzením, je
dnotné obleky komunistov v 
éSR majú naozaj symbolický 
význam. 

Zomrel Imrich Káhnán. z 
Paríža omámili, že tam zomrel 
v týchto dňoch slávny hudo
bný skladateľ Imrich Kálmán. 
Mal 71 rokov. Kálmán bol po 
Františkovi Lehárovi najúspe
šnejším skladateľom oper-etnej 
hudby. Narodil sa v Maďarsku. 
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[čA SO\IOSTI 
V posledných rokoch žil v Pari
ži. Pôvodne chcel byf klavíri
stom. Pretože ochorel na ruky, 
začal $kla:dať synfonickú hudbu. 
A však vidia-c úspechy kráľa o
peretnoj hudby F. Lehára 
ktorý sa narodil v Komárne, na 
Slovensku - venoval sa i on 
tomuto drlľhru hud'by. Prvá o
pereta ku ktorej složil hudbu 
bola: « Jesenné manévre ». Ma
la veľký úspech. Po nej näsle
dovaly ďa:lšie, tak isto úspešné, 
ako: « Grófka Marica », « Car
dášová princenza », « Bajadé
ra » a iné. Iba niekoľko dní pred 
smrlou dokončil hudbu k ope
rete « Pani z Arizóny », ktorú 
predvedú po prvý raz vo februá
ri budúceho roku v Berne, vo 
švajčiarsku. 

Našiel sa ďalší Rubensov o
braz. Michal Jaffe, riadny pro
fesor dejín výtvarného umenia 
na univerzite v Ca.mbridge (An
glicko) zistil, že obraz « Naro
denia )) v kostole sv. Filipa v 
Ank001e, v Taliansku, je dielom 
sláVJneho holandského maliara 
Rubensa. Anglický učenec na
šiel v miestnom arcibiskupskom 
archíve sedem dokumentov, z 
ktorých jasne vysvitá, že ide o 
skutočný Rubensov obraz. Med
zi dokumentami je aj potvrden
ka na preddavok, ktorý Rwbens 
dostal pred započatím práce. V 
nej sa tiež zaväzuje, že vyma
ľuje oibraz v čase dvoch mesia
cov. Začal ho malovať 1. apríla 
1608 a dokončil ho 7. júna 1608. 
Honorár za malbu činil 200 sku
dov. Profesor Jaffe ocenil dne
šnú hodnotu obrazu: na 85 milio
nov talianských Lír. 

Ob.j,'l.vili Attilov hrob. Rakú
sky archeolog Ľudovít Schrei 
objavil hrobku sláV111eho a óbá
vaného vodcu Hunov Attilu, 
ktorého pre jeho ukrutmosti pre
zývali tiež « Bičom božím ». At.. 
tilova hrobka sa nachodila pô
vodne v Maďarsku. Podľa zac·ho
vanej tradície Attilu pochovali 
na dne rieky Tisy. Jeho poz.o
statky maly byf uložené do troch 
truhiel. Najspodnepša.z nich má 
byf z rýdzeho zlata. Vrchnejšia 
zo striebra a najvrehnejšia zo 
železa. Pred niekoľkými rokmi 

sa konaJ.y v tomto smere vyko
pávky tiež na Slovensku. Hrob
ku, ktorú pred niekoľkými storo
čiami preniesli do Rakúska, o
bjavil tera;z archeolog Schrei v 
blízkosti kaštieľa Feiestritz, v 
Tyrolsku. Na miesto sa ihneď o
dobral riaditeľ múzea· z Innsbru
cku. Archeolog sa vyslovil s isto
tou, že ešte v tomto roku sa mu 
podarí vyniesť hrobku na sve
tlo. S vykopávkami sa započa
lo ihneď. 

Predpoved' holandského ja
snovidca. Istý holandský jasno~ 
videe zaregistroval pred rokom 
na pás svoje videnia o naj.dôle
žitejších udalostiach, ktoré oča
kávajú svet. Registráciu dala 
previesť ro2ililasová stanica v 
Bremach (Nemecko) . Uverejni
la ju však iba teraz po dvaná
stich mesiacoch. Až dosiaľ pred
poveď bola zapečatená a ulože
ná u verejného notára. Uvádza
me z nej niekoľko údaj.ov: Ru
sko: Vidím smrť veľkého muž.a, 
utvorenie novej vlády. a násilné 
odstranenie napätia, ktoré bude 
nru;ledovať. '.l.'ito : Zahy;nie pri 
bombovom atentáte, ktorý pre
vedie istý mlaidík. Vláda všruk 
ostane i naďalej pri moci, je 
dnako aj proti protestom Ru
ska. Vojna: Za 15 rokov nebude 
nijaká vojna ani v Europe ani 
nikde inde. 

Nový svet. Ako sa vie, v Bra
tislave konnunisti pre~novali 
mnohé ulice. Namiesto dote
rajších slovenských mien, kto
ré im pripomínaly reakcionárov 
a kapitalistov, bratislavské ulice 
a námestia zaodeli do rúcha zvu
čných mien hrdinov práce, sta
cbanovistov, pokrokových mi
sliteľov1 politikov a pod. Stalo 
sa nedáv.no, že zavítal do Bra
tislavy strýko z Považia. A ako 
tak blúdi po meste sem i tam, 
nevychodí z údivu. Kam sa poh
ne, illlšie nevidí a:ko: Stalinovo 
námestie, Molotovova uHca, Le~ 
ninovo námestie, Vorošilovova 
ulica, Mičurinova ulica a po<l. 
Celý zúfalý. pretože nenašiel čo 
hľadal, išiel si nakoniec sadnúť 
ku Dunaju, aby si tµná odpoči
nul. Ako ta;k sedí odrazu sa ku 
nemu priblížil policajt s podoz
rením, že sa náš strýko nebodaj 
chce utopiť. - Kdeže utopiť! -
zvolal strýko podráždene. -
Prišiel som sa iba pozrief, toť, 
na našu Volhu. 
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NA VYRIESENIE EUROPSKEJ KRIZY J NA PORAZENIE KOMUNIZMU 
Vojna nie je jediným riešením. 

Nesúhlasmi s tými, čo tvrdia, že jediným možným 
riešením dnešného politického, hospodárskeho a sociálneho na
pätia je vojna. Naopak. Som presvedčený, že práve vojna nie je 
.nijaikým riešenilm. Celá moja životná skúsenosť hovorí, že sú 
cesty lepšie, ako vojna. Lepšie, mravnejšie, vznešenejšie, lacnej
šie a účinnejšie. Som presvedčený, že vojna nemôže nič na
praviť na dnešnej situácii sveta. Nao,pak. Je schopná ešte viac 
rozbiť, zničiť náš svet a najmä Europu už beztak rozvrátenú 
dvoma predošlými vojnami tak isto zbytočnymi, ako by bola aj 
III. svetová vojna. Bolo by dobre prizrieť sa, čo týmto dvom 
vojnam predchádzalo, čo ich vyvolalo a čo po nich nasledovalo. 
V roku 1900 mala Europa podľa Wilcoxa 460 milionov oby
vateľov, podľa iných prameňov 400 - 420 milionov. V roku 1914 
mala okolo 470 milionov. V prvej polovici XX. storočia emi
grovalo z Europy asi 36 milionov ľudí, zatiaľ čo obidve vojny 
poslaly do hrobu ďalších asi 32 milionov ľudí. Posledná voj
na ZiiliČila 20 milionov bytov a rozvrátila životné podmienky 
asi 60 milionom ľudí. (Do účinkov vojny rátam tiež komuniz
mus). Podľa komisára DP Commission vo Washingtone Harry 
J. Rosenfielda, prebytok ľudí v Europe sa odhaduje dnes na 
60 milionov ľudí (N. Y. Times, January 1952). 

Co predchádzalo svetovým vojnárm? 

Obidve vojny v Europe sa viedly vlastne pre priestor. 
Wilhelm II. tak isto ako aj Hitler, vyhlasoval právo na « Le
bensraum » . Hľadal ho v zámorí a keď ho tam nenašiel, hľa
dal ho v Eurorpe, kde ho nebolo a není. Obidvaja prehrali. Eu
rope však ostaly nevyriešené jej problémy s obyvateľstvom. 
« Studená vojna » dnes nie je ničím iným ako starým problé
mom preľudnenej Europy. pod iným menom. Je to otá21ka ne
vyriešeného preľudnenia, zhoršeného účinkami poslednej, stra
šnej vojny. 

Jecliným riešerúm je emigrácia. 
Druhá jediná možnosť, ktorú možno dohliadnúť, je teda 

riešenie otázky priestoru pre obyvateľov Europy. V Europe 
tohoto priestoru 11eni. Podívajme sa preto, kde by sa našiel 

Prvá sv. omša vo vyrúbanom brazilskom pralese. 
v ktorom r. 1943 Dr. J. A. Baťa založil mesto Mariapolis. 

Z RÍMA A ZO SVETA 

Dr. Ján A. Baťa, 
svetoznámy moravský továr
nik, nazývaný « kráľom obuvi », 
nateraz žijúci v Sao Paulo, v 

. Brazílii poslal nedávno Sv. Otco
vi pápežovi Piovi XII. « štúdiu o 
emigracii », ktorú vypracoval na 
jeho želanie a v ktorej ho obo
znamuje so svojim plánom na 
vyriešenie europskej krízy a na 
porazenie komunizmu. Zo štú
die. ktorá bola preložená do via
cerý-ch svetových reči a je zná
ma pod menom « Baťov plán », 
prinášame v našom časopise 
stručný výťah. 

Karol Sidor na večnosti. V 
Montreali (Kanada) po dlhšej 
chorobe zomrel 20. októbra bý
valý slovenský vyslanec ,pri Va
tikáne a predseda SNRvZ mini
ster Karol Sidor. Zosnulý p~tril 
k význačným osobnostiam slo
venského autonomistického hnu
tia. Bol úzkym spolupracovní
kom Msgr. Andreja Illinku. Vy
nikol najmä na poli slovenskej 
žurnalistky. Založil študentský 
časopis « Vatra». Neskoršie 
sa stal redaktorom a šéfredak
torom « Slováka». Napísal nie
koľko kníh. V rokoch 1938-39 
bol členom pražskej ústrednej 
vlády. Počas Slovenskej republi
ky účinkoval ako vyslanec pri 
Sv. Stolici. V roku 1949 sa pre
sťahovali s rodinou do Kanady, 
kde ho zastihla predčasná smrť. 
Nech odpočíva v pokoji a nech 
mu je kanadská zem ľa:hká. 
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Z galerie našich čitateľov: 
Pani• Liliana Mitschková z Ber
lina, počas letnej dovolenky na 

ostrove Capri. 

Mariánsky rok 1954. Okru
žným listom « Ziariaca koruna » 
- FuJgens corona - zo dňa 8. 
septembra t. r. Sv. Otec pápež 
Pius XII. ustanovil z príležitosti 
100. výročia vyhlásenia dogmy 
o Nepoškvmenom Počatí P. Má
rie Mari{msky rok, ktorý sa· má 
sláviť na celom svete s cieľom. 
aby sa oživil mariansky kult a 
obnovily kresťanské mravy. Ma
riansky rok bude sláV'!lostne za. 
hájený 8. decembra, vo sviatok 
Nepoškvrneného Počatia P. Má
rie. Hlavnou udalosťou Marián
skeho roku bude kanonizácia bl: 
pápeža Pia X. 

Medzinárodny kongres o emi
grácii. V polovici októ'bra t. r. 
sa konal v Benátkach, v Talian
sku, Medzinárodný kongres o e
migracii. na ktorom boly zho
dnotene výsledky medzinárod
ných iniciatív na poli sociálnej 
starostlivosti o emigrantov z 
Europy a stanovený program na 
rok 1954, v ktorom má byť pre
sídlené do zámoria 132.000 Eu
ropanov. Kongres usporiadal 
Medzivládny výbor pre europskú 
emigráciu a zúčastnili sa na ňom 
delegá,ti 24 štátov, ktoré sú 
členmi spomenutej organizácie. 

Vysvuwka novej budovy Pá
per.tského severoamerického ko
légia v Ríme. 14. októbra t. r. 
sa konala v Ríme slávnostná vy. 
svia,cka novej budovy Pápež
ského severoamerického kolé 
gia. na ktorej, okrem veľkého 
počtu cirkevných a svetských 
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inde. Prof. ]~ischer vypracoval v r. 19Q5 mapu sveta, na ktorej 
je dostatok priestoru pre 6.500 milionov ľudí. Vo Vatikáne mi 
potvrdili, že pri využití atomovej energie, zemegu.la by mohla po
skytnúť šťastný život 15.000 milí.onom ľudí. Dnes žije na sve
te približne asi 2.400 milionov ľudí. Priestoru teda, nechýba.. · 
Podľa Fischerovej tabulky, prázdny priestor je rozdelený po 
krajinách slobodného západu. V ruskej boľševickej sfére je 
prázdneho priestoru pomerne málo. Druhou jedinou možnosťou. 
a neni vylúčené, že ich je ešte viac (za istých okoľností), j~ 
preto vysťahovalectvo a či emigrácia. Toto je tiež jadro « Stu
denej vojny », kforú 'komunisti vyhrávajú (Baruch). 

Pretože vojna je drahá. Ochudobňuje, ožobračuje ľudstvo. 
Pretože vojrna sama nič nerieši, či už je obranná alebo útočná. 
Pretože vojna ničí, rozvracia, rozleptáva a sužuje ľudstvo. Pre
tože vojna je posledným prostriedkom ku obrane pred lupičmi. 
A preto len v tomto prípade je ako tak os,pravedlnená. Vý
davky a škody spôsobené národom v druhej svetovej vojne 
dajú fantastickú sumu: Smrť jedného vojaka stála 104.000 
dolárov. Okrem toho ukradnutý majetok mnohých milionov v 
strednej a vo východnej Europe komunistami sa odhaduje asi 
na 500 miliard dolárov. ak nie viac. 

Prečo emig-rácia a nie vojna? 

Emigrácia oných •prebytočných 60 milionov ľudí z Europy 
do prázdnych priestorov sveta. Do nových miest pod slnkom. 
Koľko by to stálo? Podľa presných výpočtov, založených na 
mojich' skúsenostiach s kolonizovaním aJSi 70.000 ľudí v po.sled
ných rokoch v Brazílii, presťahovanie päťčlennej rodiny do vla
stnej vybudovanej usadlosti by stálo 1300-1500 dolárov na oso
bu, čiže a-si 6:500-7.500 dolárov na celú rodinu. Ovšem, toto iba 
v prípade, že by sa takáto akcia robila vo veľkom štýle a za 
pomoci medzinárod'ného dostatočne veľkého kapitálu, aby sa 
dala prevá<kať v jednoťkách asi po 10.000 obyvateľov. Takéto 
jednotky sú potrebné, aby nové mesto mohlo poskytnúť emi
grantom väčšinu výhod. civilizácie ochranu zdravia, hospodár
sku základňu, vzdelanie, dopravu, elektrinu a pod. Cim menšia 
jednotka, tým drahšia výstavba. Ale aj čím väčšia jednotka 
ako 10.000, tým drahšia výstavba · 

Na nevyriešení emigrácie je založená « Studená vojna ». 
Obrovský, vznešený pokus IRO, pomocou ktorého sa presťaho
valo za štyri roky milion obyvateľov z Europy sklamal a to 
preto, lebo to bola akcia vlád:v alebo vlád. Nijaká vláda ani 
vlády nie sú schol)llé pracovať namiesto svojich občanov. Vše
tko, čo robia vlády namiesto občanov, je zvvčajne drahé, zlé a 
neúspešné. My slobodní O'byvatelia sveta, môžeme byť radi, že je 
tomu ,taik, že vlá!dy sú neúspešné v prevádzaní obchodu. Bol bv 
koniec našej slobode. keiby to tak nebolo. Všetky vlády vždy boly 
skôr orgánmi reštriktívnymi, brzdiacimi. Chcieť, aby odrazu 
fungovaly ako motor. je hlúpo'Sť sn.ilkov o « perpetuum mobile » 
ako je aj celý komunízmus a ~ocializm'l.l.S. ' 

Aké výdavky by vyžadovala obchodná emigrácia? 

Nič. Nijaké. Emigrácia i keby to mala byť ermgrácia 6 mi
lionov ľudi do roka, ako je potrebné ju vypracovať, by v sku
točnosti nevyžn.dovala nijaké výlohy. Vyžadovala by iba inve
stíci~ značne vysokú úmernú rozsahu práce. V~d'ovala by pô
žičku 5.000 dolárov pre rodinu na 15 rokov. Rozdiel medzi inve
stíciou a výdav1kami je ten, že výdavky, či už na vojnu alebo na 
IRO, sa nevrátia. Investícia sa vráti a to i s úrokami. Preto ho
vorím a opakujem, že hy nestá.la nič. Nič, pokiaľ ide o stratu 
peňazí, ka,pitá.lu. Naopak, priniesla by úroky. Avšak investícia 
kapitálu asi 6 miliard dolárov ročne vyžaduje predsa len niečo: 
odvahu majiteľov tohoto kapitálu, do'Statočný rozhľad a mravné 
založenie. A tu sme pri jadre otázky. Vojna na Korei, ktorá 
mala byť svedectvom scho-pnosti UNO na po-tlačenie banditiz
mu., stojí ročne len samotné USA a~i 6 miliard dolárov (Tru-



man, June 1951), okrem výdavkov ostatných členov UNO a vý
davkov nepriateľa. Neukázala pnitom, čo mala. Dnešný stav je: 
stalemate. ObyvateliaUSA ako aj ostatných krajín prij,ali zá
kon o daniach, z ktorých sa platia výda,vky na vojnu a na z:bro
jenie. Bol to príka:z nezbytnosti. Vačšinou súhlasili s výdavka
mi na IRO, tak isto z dá.ní. Vlády o tom rozhocily namiesto o
byvateľov oných slobodných štátov. Ro21dieľ je v tom, že v prí
pade emigrácie ide o to, aby saohyvateha slobodného sveta ro
ZJhodli sami pre emigráciu1 a;by si j.u sami organizovali a nie štá
ty. Ide o to, aby sa našli schopní ľudia, ktorí by zriadili emigra
čné banky, tak isto, ako sa pred časom zriaďovaly banky Hy
potečné, Priemyslové, Dopravné, Poľnohospodárske, Stavebné 
Obchodné, Exportné atď., ktorých cieľom by bolo získavať 
v,klad,y pre emigračné ciele vo všetkých slobodných krajinách 
sveta. Tieto banky by potom uza vieraly smlúvy s Kolonizačnými 
spoloč·nosťami v práJzdnych č;:1.stiach sveta, na podklade ktorých 
spoločnosti by mohly zahájiť emigráciu, každá pre svojich 10.000 
obyvateľov. Potrehuy kapitál na tento cieľ by im poskytla Emi
gračná banka. Ni~de na svete by sa nemohly peniaze. uložiť s 
takou istotou ruko do emigrácie. Aká väičši,a istota môže byť od 
tej, ktorá sa opiera priamo o život a majetok človeka, na kto-
rom tento lpie. ' 

Je emigrácia schopná poraziť komunizmus'? 

Najväčší vojak posledných storočí Napoleon Bonaparte 
prehlásil: « Vždy dve sily sa pretekaly vo svete: Myšlienka. a 
meč», Myšlienkat vždy porazila meč. Knúnska myšlienka ko
munizmu založená na výroku ,paralytického modzgu; « Krarlnite 
na!kradnuté », prirodzene našla mnohých nasledovníkov. Hoci 
to bola myšlienka zločinná, rozvracajúca,. ľudstvo, je to my
šlienka. Je otá2Jka, jestli ju meč porazí. Môže byť však porazená 
myšlienkou, tak ako bol už komunizmus porazený v histórii 
ľudstva veľa razy. Musí: to však byť myšlienka lepšia od ko
munistickej, ktorá sľu.buje ľuďom raj' na z.emi - až kedysi -
za cenu zničenia desiatok a stoviek milionov živ-0tov a hodnôt 
ľudstva. Emigrácia je takouto myšlienkou. Dáva nám mož;nosť 
preuká:zať, že náš dnešný systéin slobodného vlastníctva - -či
že kapitalizmus - je v stave dať oným prebyto-čným 60 milio
nom ľudí v Euro,pe ihneď •a istejšie ten raj, ktorý im komunisti 
sľubujú v neurčitej budúcnosti. Neschopnosť našeho sveta -
slobodných vlastníkov - pomôcť oným 20 až 60 milionom ľudí 
DPs atď. z Euro.py do nového sveta, kde by ich čakala bezpeč
ná bu<lúcnosť, založená na ich vlastnej práci, na ich vlastnom 
majetku, i keď zaf,aženom povinnosťou splatiť dlh, za ktorý sa 
všetko pre nich pripravilo, to je jadro « Studenej vojny». 

20 milionov ľudí sa beznádejne potfäa po Europe. 70 per
cient z nich sú poľnohospodári vyltnaní_ z vlastnej pôdy al~bo 
synovia á dcé:ri poľnoh~podárov, ktori nemajú v našom slopo-

Oiasto,čný pohl'ad na Bam.tubu, 
· ktorú založil v Bra.zi1ii Dr. J . A. Baťa. 

Pán Ferko Njttzarenko 
z Kema-na, B. C., (Kanada), mi
lovník uruformy, túži po chvíli 
kedy si bude môcť obliecť rov.no-

ša:tu slovenského vojaka. 

hodnostárov, sa zúčastnil tiež 
Sv. Otec pápež Pius XII. Nový 
moderný seminár pre kňruzský 
dorast Spojcených štátov seve
roamerických sa nachodí na pa
horku Giarui.colo, odkiaľ je pekný 
výhľad na celý Rím. Seminár 
postavili z m,ilodarov a z obetí 
biskupov a veriacich USA. Jeho 
vysviacka sa radila medzi naj
význ31čnejšie udalosti; ku kto
rým. došlo v Ríme v poslednom 
čase. Svätý Otec prišiel na sláv
nosť priamo zo. svojho letného 
sídla Castel Gamdolfo. Na sláv
nosti bolo prítomných 15 kar
dinálov, me&z.i nimi traj•a zo 
Spojených štátov., a to : arcibi
skup Mooney z Detroitu, areíbi
skup Sb:-it(}h z Chicaga a arcibi
s~up Spellman z New Yorku. 
Okrem nich sa zúčast!Jlili na 
s!ávncmľÚ z 'USA mňohí biskupi, 
~ňa,zi a v~Tiád. Amerických Slo
v:ákôv za:stu:g~v-a-1 n.a vy-sviacke 
Msgr. Juraj Petm z Al:lentown, 
Pa., kt~rý pri tejto príležitosti 
p~liQv,oril áj do vatikáru:;keho 
irp2'1hl'<ťšu k s1<1>'vénským kato
líkom. 

-Pápež.ská G-rego'.rova uuiver
i.ita v RÍine, oslávila v dňoch 13-
20. oki:.bfiríi,' í. r, 400. výročie 
s-vojho j;e-stvd-Yania. ~Založil ju r . 
1583 sv. T,g.riác z Loyoly, av~ak 
meno nesie po pápežovi Grego
rovi XIII,, ktorý v r. 1584 zria
dil per ňu prvé dôstojné sídlo. 
Dnešnú budovu dal postaviť r. 
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19·3Ó pápež Pius XI. Sv. Otec 
Pius XII. prija:l pri príležitosti 
v.zácneho výročia profesorov a 
študentov na zvláštnej audiencii 
a v príležitostnom prej'ave zho
dnotil význam tejto svetoznamej 
unive11zity, na ktorej vyštudo
valo na tisíce kňazov z celého 
kresťanského sveta, mecki ni
mi 6 svätcov,_ vyše 30 bláhosl.a
vených, 13 pápežov a celý rad 
kavdinálov, biskupov a iných 
cirkev,ných hodnostárov. 

Katolícky emigračný vestník. 
V Zeneve (Svajčiarsko) vychá
dza katólícky mesačník «News», 
ktorý je orgánom Medziná-

- rodného katolfckeho emigra
čného výboru. Jeho posla;nín:i je 
nadväoovať a udržovať styky so 
všetkými emigračnými organi
záciami za účelom lepšieho a 
správnejšieho riešenia emigrač
iých otázok v súhlase s kre
sťanskými zásadami mravno
sti a spravedlivosti. Mesačiník 
vychádza v reči anglickej a fran
cúzskej. 

Zázračné zjavenia, v Syrak--ú
zach. Talianske mesto Syrakúzy 
na Sicílii prežíva od 29 aug,u.;ta 
t.r. vzrušené chvíle. V dome chu
dobného holiča menom Giusto 
sa dejú nadprirodzené zjavy. Za 
všeobecného prekvapenia do:rná
cecho a okolitého obyvateľsva 
sádrový obraz Panny Márie za.. 
čal roniť slzy. Ulice mesta Sy
rakúz néstačia poj:af tisícové zá. 
stupy veriacich, ktorí sa sem 
hrnú nielen z celého Taliansk.a 
ale i z cudziny. Obr:az Panny Ma
rie vyniesli von a obložili ho 
kvetmd. Od tejto chvíle sa začaly 
množiť pr~pady zä..zračnép.o ll!Z· 
dravenia. Syrakúzska Madonna 
plače a uzdravuje 31. augusta sa 

Dievčence z Flores1.1 
obrátené na kat-olieku vieru slo

venskými misionármi. 
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dnom svete lllijakych prä.v, ba anl pr~va pracovať, preto~e su 
uprchlí!kmi v C'Ud:zích íkrajin.ách, ktoré chránia prácu pre svojich 
vlastných obyvateľov. Za týmito 20 milionami sa pozerá úzko
stlive ďalších 100 milionov ľud za « Zeleznou oponou», ktorí 
očakávajú bez dychu na to, ·~edy sa už· prebudí ten. bohatý zá.. 
padný svet slobody, aby ukázal čo vie. Jedni ani druhí nepochy
bujú an.i na okamih, že my, slobodní ľudia sveta, máme všetky 
možnosti a pr~iedky pora:.ziť komunizmus a že predovšetkým 
má:me prostriedky pomôcť tým čo sa proti komunfamu vzopreli 
a preto museli utiecť z ich domov. Západ ich sklamal. Po pôvo
dných nádejach, ktoré sa opieraly o IRO, sú teraz ešte viac zde. 
primova,ní - poväčšine ocllotní uveriť komUD!ffitickým heslám, 
že « Impedali:stický západ » ich drží v Europe len preto, aby si 
z nich urobil « kanonenfutter » v budúcej vojne. Toto je tá na
ša porá:ž.ka v « Studenej vojne» (Barucih). Je len otázka, je
stli my, slobodní majitelia kapitálu 100,lého a veľkého, dáme 
prednosť Službe pred Vojnou, alebo nie. Ci ·sa somkn.eme v« Dy
namizme mieru » a pomocou dômyselne or-ganizovanej obcho
dnej emigrácie pomôžeme oným 60 milionom utečenť!om, alebo sa 
radšej dáme sožrať zločinným · komunizmom namiest-0 toho, a
by sme dobrovoľne vynaložili svoje bez úžitku ležiace peniaze 
pre víťazstvo našej vlastnej slobody tak, že necháme ná'š ka
pitál proc-0vať. 

Myšlienka z ktorej vyviera emigrácia je stará a osvedčená. 
_Razil ju najslávn~jší z mysliteľov Ježiš Nazaretský pred 2000 
roikmi, keď prehlásil: << Miluj bližného ». Tento výrok prelo
žený d:o dn.fšnej reči znie: « Slúž .bližnému ... ». Svet žasol nad 
neobyčajným. úspechom Zlina. V Zlíne sme však razili práve 
heslo SLUZBY a preto sme rástli. Uvedomili sme si, -že náš 
blížny ani o iný druh milovania nestojí, ako práve o tú .Slu.žbu. 
Tá dáva: tie:ž požehnanie kapitálu a robí mravným i jeho na.j 
väčšie sústredenie. Totô je myšlienka, ktorá je ďosť veľká na 
to, aby porazila zločinnú myšlienku komunizmu. Ale okrem po
ra,zenia komunizmu poskytuje nám tiež záruky do budú~nosti. 
Mohla by byť základňou trvalého mieru na 100 rokov a prospe
rity takmer ,bez konca. Mohla by byť tiež zárukou pre UNO a 
pre jedinú vládu sveta, ktorú už od začiatku tohoto stročia náš 
svet nezbytne potrebuje. 

Ale kerľ neni peňa.zí. 

Nen.i pravda, že ich niet.o. Podľa zistenia rimskych znal
cov, l~í na svete viac ako 160 miliard dolárov v bankách bezú
ročne. Okrem týchto leží dvakrát toľko v nedobytných pokla
dniach, v pivniciach a zakopaných ·v zemi, v bankovkách a v 
]µenotoch uschovaných tam zo stra~hu. Zo straohu pred kým? 
Pred ·komu.n.izrnom. Naše vláiiy slobodného sveta vydá~ajiÚ ná 
zbrojenie ročne okolo 120 miliard dolárov, samotné USA viac 
ako 60 bilionov. Doista sú to účelne použité peniaze, pretože 
majú byť zárukou, že sa komunistom nepodarí taJr snadno splniť 
hroz.bu, že nám « vykrútia krk», aJby sme s-i nemohli sťažovať, 
že nás okradli. A však to sú. zákony, ,ktoré nás,· nútia posky
tnúť tieto fantastické prostriedky ·k našej obrane i keď by sa 
emigrácia z dobrovoľných investícii ukázala byť o:vel'a lacnej 
šia a storazy účinnejšia. Bolo pQv~ain.é, že oné bankovky, le.
žiace ,bez úžitrku, sú ák01by uložené v strožli:aJm, ktorého je0 

den koniec j'e už v plameňoc-h. Viď .prgce:sy s komunistami" a čí
stiky vo federálnych am.eriekých úradoch· a inde, kde ibol už pri
pravený podkop pqd celý kapitalistický systém a; na okr~dnu
tie majiteľov. 

Jeden dôkaz. 

V posledných rokodh som umiestnil ll'a mojich pozemkoch 
v Brazílii vyše 70.000 kólo,nistov. S výnimkou asi 0.2 percenta 
kolonisti pozemky už obrobili, postavili si na nich svóje do
mčeky, vyplatili si d[žobu a - zbohatli. Mesto Mari.apolis v 
štáte Sáo Paulo, majúce 10-000 obyvateľov vyrástlo, na pred 
tým mojich 30.00 a:kroch, od roku 1943, kedy tam bol ešte pra-



les. Z pôvodnych asi 50.000 dolárov majetdk kolon,istov vzrástol 
do r. 1950 asi na 4 miliony dolárov. To je ten náš západný 'kapi
talistický spôsdb Služby bližnému, pri ktorom všetci zarobia a 
nik neprerobí. Ntk sa neterorizuje, nik nemusí utekať v hrôze 
pred svitamím, nik nemusí hladovať, blúdiť v beznádeji a nei
stote o budúcno_sf. Toto je spôsob, ktorý môže. jasne preukázať 
schopnosť nášho politického a hospodárskeho ,systému - ka
pitalizmu - v plnení úloh ľudstvu bez vojen a bez katastrof. 
Tento druh víťazstva kapitalizmu nad komunizmom bude súča
sne znakom regenerácie kapitalizmu smerom ku jeho vačšej 
služobnosti ľudstvu. Emigrácia môže byť medzníkom novej e
pochy ľudstva. Potrebuje však porozumenia, nadšenia a dobrej 
vôle milionov budúcich partnerov malých i veľkých na výsta
v:be tohoto nového obroviského hospodárskeho odvetvia. Bude 
tiež v súhlase s príkazom Božím:, ak_o je napísané v Biblii: « I 
stvoril Boh prvých ľu<li na svoj ob:mz ... požehnal ich a povedal: 
Ploďte a množte sa a naplňte zem a podmaňte si j,u ... ». (Ge
nesis 27, 28) . 

začaly o prípad zaujímať cir
keV1J1é a vedecké kruhy. Zacihy
ten:é slzy, zázračne rommožené 
v sklenných nádobkách, ;preskú
maJi v chemických labora.to
riach a zistili, že ide o skruitbčné 
ľudské slzy. Prirpady zázračného 
uzdravenia sa množia so dňa na 
deň a je ich už niekoľko sto. 
Syrakúzsky arcibiskup Msgr. 
Ba:ra'l).zini prioostoval ,nedávno 
do Ríma, aby podal najvyšším 
cirkevným kruhom o veoi hláse
nie-. Oir.kev, ako vždy v podo
bných prípadoch, sa nateraz 
zdržuje podať o veci aikékoľvek 
vyhlásenie. Bola ustanovená 
zvláštna komisia ktorá sa bude 
zázračnými zjaveniami v Syra
kúzach zaoberať. Dr. J. A. Baťa 

~ ~ 

JOZEF K. DOBROZEMSKY - SLOVENSKY STRAD-IVARI 
S pocitom úprhnnej radosti oznamujeme na

šim čítateľom a slovenskej verejnosti vôbec, že 
tajomstvo slái.nnych husliarov z talianskej Cre
mQny, ako boli Stradhnari, GuarD!ieri a Amati, 
sa podarilo odhaliť nášmu krajanovi Jozefovi 
Dobrozemskému, ktorý žije nateraz vo Viedni. 

O tajomstve spomenutých výrobcov husiel 
sa vo všeobecnosti vie. Vie sa, že z ·ich dicliní, ale 
najmä z dielne Stradivariho vychádzaly hudo
bné nástroje nedostižnej dokonalosti, aké pred 
nimi a ani po nich nikto nikdy nevytvoril. Stra
diviariho husle sú dnes klenotmi, ktoré nemožno 
zaplatiť, a ktoré a:ko vzácne reli):{vie možno 
nájsť iba v sbierkach naj-slávnejších hm!lový,ch 
virtuozov. Po smrti Stradivariiho takmer cez 
dve storočia si výrobcovia husiel lámali hlavy 
nad tým, v čom spočíval zázrak dokonalosti jeho 
nástrojov. No a;kokoľvek sa pokúšali odhaliť to
to tajomstvo, ich námaha ostala bezvýsledná. 
Neodhalili nič. Zavládla ,preto všeobecná mien.ka, 
že Stradiv:ar.i si vzal svoje taj-omsitvo do hrobu. 
Jedni pripisovali vy,nik~júee: vlastn:osti j.eho ná
strojov zvlá~tnemu s.p,ta~ovaniu dreya., iní zase 
jeho výberu, jeiho veku, imipregnacii, laJku a p.ód, 
Dnes, takmer po dvesto rokoch; sa konoone svet 
dozvedel pravdu. Dozvedel sa, že nezodpowe 
pravde ani jedrio, ani druhé. Na tento vzá9,ny 
a jedinečný zybj•av prišiel po vyše tridsaťročnom 
nepretržitom štúdiu náš -krajan, Slovák, Jozef 
DOlbrozemský. 

- O objiáve J . Dabrozemského probehla ne
dávno zpráva tiež v talianskej tlači. Praj.sta
vovali ho všá!k ~o· Raikúšä.na. Co nás v tejto 
z-práve na prvý póhl'ad prekvapilo, boly tri veci: 
Ze Dobrtizemský ako dvranásťročný sa začal učiť 
hre n'<L .husle , v B.ratislave,, že po prvej svetovej 
vojne žil v Turčirup.skom Sv. Martine a a:ko tre
tie - jeho pekri~ l?1o\:'enské meno. Zaumienili 
sme si preto, že •budeme p.átrať po ď,alších po
drobnostiach jeho Ošidby.a,pô jeho pôvode. Naše 
úsilie bolo natoľko úsp_ešnt\ že sa nám podarilo 
nadviazať s. p. Drobroiemským pr.i,amy písomny 

styk, takže dnes mÔŽ\fille podať našej slovenskej 
verejnosti v tomto ohľade tie naJ'kompetentnej
šie zprávy. 

Pán Jozef K. Dobrozemký sa narodil vo Vie
dni. A však jeho rodjčia, oteé i matka, boli Slo
váci. Ako· sme dodatočne zistili, hre na husle sa 
začal uČjť nie v Bratislave, ale vo Viedni, a to 
u slávneho -huslistu Arnolda Rose-ho. Po skon
čení prvej svetovej vojny v roku 1918 sa pre
sťahoval - ako sám hoivorJ. - do vlasti svojich 
rodičov, na Slovensko. Usadil s:a v Turčianskom 
Sv. Martine, kde pôsobil ako učiteľ hudby až do 
roku 1950. V roku 1950 na ná:traik režimu, ako 
rakúsky ob'čan. musel zo Sloven~ka odísť. Teraz 
žije vo Viedni i s manželikou siovenkou. Aby 
nevznikly pochybnosti o jeho pôvode a o jeho 
slovenskej národnosti, •P· Jozef Dabrozemský 
nás splnomocnil prehlásiť, že jednako aj proti 
nátlaku Nemcov - nakoľ,ko s-a narodil v Ra
kúsku - rpri -sčítaní ľudu na Slovensku v roku 
19-4.0 sa hlásil za Stovroka. 

Niekoľko s.lov o jeho obja,v.e. 
Husliar.sťvu ako- remeslu, sp-a-dajúcemu pod 

živnostenský zakon, sa J. Dobrozemský neučil. 
V ohl'ade staV'by a výroby husi.el je aulodidak
tom - samoukom. Ako milovnílk: hudby, okrem 
hry, sa vei101Val z vlastného popudu tiež štúdiu 
samotnýéh husiel ako hudobného nástroj,a. Zau
jímalo ho štrukturálne složenie nástroja, na kt<;>
rom hral a ktocy sa stal odteraz jeho nerozlu
čný,m druhom. Už ako chlapec od samých prvo
počia.tkov sa zaujím,a1 o to, ako sú zhotovené je
ho hw,le a ako by si ioh popripade sám urobil. 
Zaoberajúc sa tou1;o otázkou, všímal si postupne 
stále viac závislosť akustickej dokorialosti hu
siel na ich stav<be. Jeho dlhoroč-né štúdium a pá
tram.ie malo plný úspech. Podľa posudku najpo
volan.ejšíc'h kruho-v, Jozef Dobrozemský je dnes 
v stave zhotoviť husle takeJ istej, dokonalosti, 
aké vyrábali kedysi majstri cremonskej školy 
v Taliansku. Dosv,edčujú to husloví virtuo,zi, kto-
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rí sa honosia jeho výrobkami, ako sú: Rakúšan 
Schneiderhan, Švajčiar Steble, Cech Kubát, Pa
lestínčan .Adler1 Američan S:imek a im. Dobro
zemský si dnes už natol'-ko osvojil tajomstvo vý
roby dokonalého hudobného nástroja, že môže 
s ma.tematickou istotou zaručiť, že výrobok, kto
rý výjde z jeho rúk, bude v každom ohľade -
ale najmä v ·wkustickom - stopercentne doko
nalý. Každý jeho nástroj má dnes tú istú citli
vosť, jasnosť, tú istú dokonalú harmoniu zvuku 
a ten ·istý vynikajúci prednes. 

Pravda, tajomstvo výroby ostáva nateraz 
iba jeho vlastníctvom. Najmä jeho technická 
stránka. Ako vieme, nemá nateraz ani žiakov. 
Vie sa iha toľko, že ,pr~ravuj!:l pre verejnosť 
knihu o svojom objave, v ktorej sa síce' naši
roko roz,práva o jeho výrobnej: metóde, avšak 
iný husliar iby v nej darmo hľ·adal presné ná
vody, podľa 1ktorých by sa mohol riadiť. Z obsa
hu pripravovaného :rukopisu vidno, že jeho autor 
nemaJ v úmysle predlo!Žiť verejnosti praktickú 
príručku vhodnú na všeobecné použitie, ale že 
mu išlo i})a o náčrt ,podstatných línii, podľa 
ktorých načim postupovať pri výrobe. Tým čo 
by sa chceli lacno zmocniť Dobrozemského 
tajomstva pripomíname, že pri zhotovení doko
nalého sláčikového 11ástroja ide o individuá:lne 
umelecké dielo tak isto osobné, a;ko je na pr. o
braz, socha, hudobná skladba a pod. Dokonalý 
hudobný nástroj typu Stradivariho, alebo, dnes 
už môžeme povedať" tiež tvpu Dobrozemského, 
nie je iba výsledikom ustálenýoh noriem alebo 
nejakej šablony. V tomto ohľade nemožno pred
pisovať :n.ijaiký recept, nemožno sa odvolávať na 
nijakú formulu, alebo na pravidlo. Ak Dobro
remský založí svoju vlastnú "školu - ako je aj 
želateľn,é, aby ju raz na Slov·ensku založil. d,oko
nalosť výrobkov tejto školy bude závisieť na o
sobných kvalitách j.eho žiaka~. Na ich schopno
stiach bude tiež závisieť, či sa toto tajomstvo 
zachová ,pre ďalšie •generácie, alebo či zanikne, 
ruko zaniklo po smrti Stradivariho. 

V prvých počiatkoch sa Dobrozemský pri-• 
držiaval pri stavbe husiel všeobecne zail.liŽívaného 
matematického principu, podľa ktorého sa yyrá
bajú hu.sle ešte i dp,dnes . Cm~koro však prišiel na 
to, že tento postup je pomýlený. Pomaly, ale so 
stále väčšou istotou prichádzal ua to, že pri vý
robe sláčikového nástroja treba sledovať cel,kom 
iný ,princip a to - princíp akustický ·. Jeho pre
svedčenie sa v ňom naitoľko utvrdoovalo, že v 
roku 1932 sa roobodol definitívne zanedbať do
savadný postup a trpezlive zwčaJ. študovať nový, 
zalažený na zásadách akustických a či zvuko
vých. A bolo to a:ž v roku 1946, teda o štrnásť 
rokov neskoršie, keď sa mu podarilo zhotoviť 
prvé husle podľa týchto zásad. Avšak, ani tento 
nástroj nebol ešte dokonalý. Od roku 1946 až 
do roku 1952 sústredH svojru. pozornosť iba 11.a 
jedm.o: Zdokonaliť nadobudnutú techniku až do 
na:Jm.enšíoh podrobností, áby nadobudn11). abso
lútnu istotu, že od teraz každý nástroj, ktorý 
výj'de z jeho rúk, bude akusticky ideálny, taký, 
o akom 'PO celý život sníval. Pravda, iba on vie, 
~oľko obetí, koľko tripezlivosti a húževnatosti 
bolo ,treiba vynaložiť, kým sa dopracoval ku to
muto výsleill.tu. Iba on víe, koľko sklam.ani a be-
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zesných nocí prežil a koľko desiatok a stoviek 
husiel prešlo za tento čas cez jeho ruky. 

V oibjaviteľ$kej činnosti pomohol Dabroz~m-
skému v značnej rrúere samotný Stradivari. Bo
lo to hneď v prvých rokoC'Jh ked' žil už Turčian
s.kom Sv. Martine. V tom čase, v jeden deň za
vítal ku nemu svetoznámy maďarský huslový 
virtuoz Jeno von Huhay, ktorý bol majiteľom 
dvoch autentických stradivariek. Priniesol vtedy 
jedny Dobr0:zemskému, aby mu na nich previe
dol menšiu opravu. Takto sa nášmu mladému a 
snaiŽivému umelcovi naskytla po ;prvý raz prí
ležitosť, dostať sa do styku s drahocenným ná
strojom, ktorého tvorcom bol samotný Stradi
va:ri. Možno si ľahko predstaviť jeho radosť a 
nadšenie a ireni treba obzvlášť pripomínať, s 
akou pozornosťou a dôkladnosťou si Dobrozem
ský tento ná:,s:tr.oj prezrel. Je len zrejm é, že túto 
jedinečnú príležitosť hľadel využiť pre svoje štú
dium v čo najplnšej mier-e. A že z nej vyťažil 
v·šetko, čo sa. dalo. dokazujú jeho dnešné vý
sledky. Vie sa, že popri každom hlavnom tóne, 
kto,rý vznikne na strune sláčikového nástroja, 
ozve sa zakaždým päť ďalších. presne rozo,zna
tel'ných vedľajších tónov a že v skutočnosti zvu_ 
čí celá stupnica, bez toho, že by sme ju vnímali. 
Dobrooemský pril0:žiac ucho ku vzácnemu Stra
divariho nálstroju zistil. že jeho dokonalosť spo
číva v správnej intonácii vedľajších tónov, ktoré 
sa o•zývajú spolu s hlavným tónom. 

Toto bol základ a podstata jeho obj,avu. Ten
to poznatok bol pre neho východiskom pre ďalší 
postup. Išlo teraz o to, zistiť, od čoho závisí neo
byčajná ha:miónia tohoto akordu a ako ku nemu 
dôjsť v praktickom prevedení, ako ho dosialmúť. 
A kým na to prišiel, kým sa mu .p~.dµrilo odha
liť .tato tajomstvo v celej· jeho zázračnej složito
sti a ·hľbke, prešlo takmer tridsať roko'V, v kto
rých bez oddychu pátral, skúmal1 hľadaJ a zdo
konaľoval milimeter za milimetrom. 

Postačí na pr: uviesť, že jeden zle intonov,a. 
ný tón dá v štyrooh o:lttávach štyri faJošné tóny. 
Dva zle intonované tóny dajú osem falošných 
tónov. ~ástr:oj s ôsmymi tónmi zl,e into11ovaný
mi je už úplne- menejcenný. Aby bol každý hlť.l,V~ 
ný tón dokonalý a ním vzbudené vedľajšie 
tóny a;by tvorily dokonalý súzvuk. b0:lo treba 
presne lokaliwvať lbo'dy vzniku, nárazu a kríže
nia, miesta v ktorých sa šíria rôzne súčasne. 
zné'júce tóny, aby sa tak mohla dať príslušnému 
nástroju jeho charakteristika v tom ktorom bo
de. Nakoľko ide o prácu vyža:dujúcu ·presnosť, 
vidno i z tohoto pTíklaidu: Steny na rezonančnej 
skrini husiel bývajú z:pravidla tri milin1etre hrn
bé. Postačí však rozdiel jedne; dvadsatiny-mili
metra., a:hy sa ihla.s ná:stroja úplne zmenil. Ciže, 
dvadsatina milimetra je hodnota, s ktqrou treba 
rátať pri výrobe dokonalého hudobného ná
stro.ia. ak Sé8- pri výrobe postup-µ__te podľa aku
stické.ho principu. Možno si preto aj predstaviť, 
ako ťažko jB odstrániť závadu takýchto ne
patrných ro2m1erov a wko ťa.žko ju mó,žno loka
lizovať. Tó.bôž, keď vezmeme do úvahy, že ak 
chceme počuť rezonanciu istého bodu, musíme 
pôsob,it na cellkom iný bod. Pravda, okrem pre
snosti" a • trpezlivosti sa vyžaduje predovštkým 
dokonalý, nadpriemerne jemný sluch. V tejto o-



koľnosti nájdeme aj vysvetlenie, prečo sa Stra
divariho <( tajomstvo ">> po jeho, smrti stratilo. 
Preto, lebo jeho žiaci a na-sled0Vr11íci alebo nema
li taký dokonalý sluch ako mal ich ·učiteľ, ale
bo im chybovala p,resnosť a dôkladnosť pri práci.. 

Výrobcu husiel možno prirovnať ku lekáro
vi, ktorý počúv.a šelest pľúc . alebo Ukot srdca. 
Sú lekári, ktorí podľa počúvania vedia určiť 
diagnózu. a vedia presne lokalizovať choré mie
sto pacienta. Sú na:pToti tomu lekári, ktorí to 
nedoká~u, alebo len veľmi povrchne. Výrobca 
husiel sa musí zmocniť tela i duše svojho ná
stroja. M'USÍ mu ro~eť, ruko rozumie matka 
plaču chorého dieťaťa, mu-sí ho vedieť počúvať 
a určiť tak jeho zsávadné miesta. aby ich potom 
mohol odstrániť. To znamená, že dobrý husliar 
môže ~dokona.liť i nástroj menejcenný, vyrobený 
podľa matematických zásad, ak j:e drevo dosta
točne zachované, aby sa na ňom daly prevádzať 
zmeny a zásahy. 

Ako vidno všetky dorterajšie dohady o vý
robe hwdQlbných nástojov cremonskej školy bo
ly pomýlené. Dokonalosť · sláčiko,vého nástroia 
nezávisí na dreve, na jeho veku, na spracovaní, 
alebo na lak·u, a:ko sa pôvrn:Lne myslelo. Dôležitá 
je impregnácia dreva, nakoľko má zrubrániť, aby 
ani jedna kvaµka laku neiprenikla do jeho pó
rov. Pretože pórovitosť dreva nie je všade rovna
ká, nerovnaké vs·akovanie laiku by naru.::mo aku
stickú dokonalosť nástroja. 

Isté je, a nik nepochybuje o tom,, že objav 
Jozefa Dobrozemského má ďalekosiahly význam. 
Je 0n v istom smysle senzáciou nášho storočia. 
Výsledky jeho dlhoročnej práce a námahy sa 
ukážu v plnej miere iba v budúcnosti. Možno 
však už teraz povedať. že Jozef Dobrozemský 
svojim objavom preslávil naše meno vo svete 
tak. alm a;zda ešte nikto. Patrí mu preto na.3a 
vďaka. ô}).a;ša úcta a náiš obdiv, Blahoželáme mu 
zo srdca ku jeho vynikajúcemu ús,pechu v mene 
všetkých i::ílovákóv za ·hranicami i vo vlasti. Bla
hoželáme -mu a prajeme mu to. čo želáme i ~ehe: 
Aby sa čím skôr mohol vrátiť doJ'Ylnv. r,c, ~10-

vens'ko. a aby tu v kruhu slovenskvch ž;<>lF·v 
mohol úsnešne pokr<tČn~rnľ v iern veľVAn> ,4ip,lp 

.Zeláme mu, aby sa Turčianskv Sv. Martin čo
skoro stal jeho zásluhou ipúitnie.kým J11if'st<?Jn 
hudopnikov z celéh0 sveta, a.1w bola, kedvsi Cre
mona v Taliapslru., za č~as Stiadivcäriho, Sloven
sko, ktoré musel op1g;tiť pod tlakom násilia bo 
čaká s otv-0ren0:U nffi;F'l1čoú. ako oca.k~.va viíet
kýeh svoiicb, svnov :rmtra,tt>nvch po svete Ca
kaiú ho zuámi a rori11,te1ia. čáká ho pro.<,tredie v 
ktororn gtráv.il naiplodbejšie :rokv svoi-ho života 
a ktoré bolo svedkom. jeho cel~ivo1néh" z;iin~:.<:iu 

a jeho neobiomnei vierv vn víťazstvo. Cwkajú ho 
naše vonné poq•t~tr~ns"5é. tedl,e. ·abv sa ood do
tvkom j~ho požehn.aných :riik rozozvučalv v na:i
čištejšom akordé. ni chválu jeho a na slávu 
zeme, z ktore:i vyr6,stlv. 

A na koniec iby ,5me chceli doložiť ešte nie
koľko slov. 

Abv mohol n. Jo7,ef Dobrozemský nracov::iť. 
musí byť disponovaný. Tak isto. ako snisovateľ 
keď ch~e l)ísať knihu'. alebo mali::ir •ak chce ma
lovať obraz. A abv mohot b.1rť' di::monovam'r. na 
to potrebuje bezpeČilb$ť a kľud .. Tento kľud a 

túto be22pečnosť mu. bohužiaľ nemôže poskytnúť 
miesto v ktorom teraz žije . Viedeň je dnes pred
sunutou baštou dvoch proti sebe stoja.cích a ne
smieriteľných h-Vetov, ktoré sa tu dotýkajú a 
prenikajú. Nára;zy jedného i -druhého sú tu pre
to naj,citeľnejšie. V takomto pr-0srt:r-edí a z.a ta
kýchto okoťností nemožno spokojine pracovať a 
hlavne, nemožno tvoriť. Tento rušivý n10ment, 
túto ťarchu pociťuje vo Viedni i náš zaslúžilý 
krajan Jozef Dobro.zemský. Preto by rád z Vie
dne odišiel. Nielrnm na bwpečnejfiie miesto. Naj
rad~ej za more. Potreboval by ku tomu však 
pomoc, či už niektorého z našich krajanov, ale-

Obrázok z ďom-0va: Coopček z Očovej. 

l;>o nie)dorej slovenskej organizacie. Obraciame 
sa preto na našich brat'Ov a na .naše l:\e;;try najmä 
v Spojených štátoch severoamerických a v K•a
nade s prosbou, aby Ddbrozemskén:m tôto vyce
stovanie umožnili. Potreboval by predovšetkým 
afidavit. Ide o človeka jedinečných a vzácnych 
kvalít a Je preto našou svä,,tou povinnosťou po
.starať sa o jeho be?Jpečnosť a o jeho -bup.úcnosť. 
šľachetným krajanom v USA, a v Kanade, ktorí 
by boli ochotní zaslať mu afid•avit a umožniť 
mu tak vycestovanie za more, v jeho mene už 
vopred sredečne ďakujeme a prosíme ich, a:by 
sa o ďalšie informácie dbrátili priamo na p. Do
brozemského, ktorého adresa znie: Jo'l,ef K. Do
hrozemský, Wien 9, Liechtensteiustras-se 51'1Z: 
Anstria,. 

Július štefkovič 
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SV. FRANTISEK Z ASSISI 
Rozpráva: A. COLOMBO 

Regula z rokov 1221-1223. 

František si predsavzal nq,písať novú, úplnú 
regulu, ktorej by Rím mohol dať svoje sláV110st
né a konečné schválenie. Tých niekoľko krát
kych p,ravi-diel živola napísaných v Rivotorto u~ 
nestačilo. Niektoré doplňky a obmenr boly uz 
pripojené na všeobecných shromaždeniach. Dal 
sa do :práce s pomocou brata Cézara špýrskeJ:w. 

Svätodušné shromáždenie z r. 1221 zostáva 
vo františkánskych dejinách pamätným. Ako
náhle sa rozšírila zpráva o Fi'antiškovo~ ná
vrate, prišlo tisíc brat ov, aby uzrelí Majstra, po
čuli ho a prijali od n~ho požehnanie. Bolo 
to tak -zvané shromáždenie rohožkové ». Vzhľa
dom k veľkému počtu úča:stníkov väčšina ich sa 
utáborila pod šírym nebom alebo v stánkoch z 
vetví a zo slamy. Kardinál Hugolin, súc zane
pr ázdnený, nechal_ sa ~astupovať _iný,m kardi: 
nálom., Ranierom CapP,occio • z V1terba, ~tory 
sa dost avil so spriev0dom biskupov a mn1chov 
rozličných rádov. 

V shr-omá:ždení bolo rozhodnuté o novej, misii 
v Nemecku, ktorá mala potom neočakávaný ús
pech. Jej voďcom stal sa Cézar Spýr.sky, ktorý 
sa v:y1pr avil čoskoro po vypracovaní rehole. 

P ráca .bola dokončená i.Iž v septembri 1221, 
ale až 20. .novembra 1223 pápež Honorius 
jej dal svoje schválenie. Bola hodne pozmenená, 
ne·ž ako vyšla pôvodne z Františkových rúk. Ko
nečne jej nov:é znenie bolo dielom nielen poria
dajúceho cirkevného ducha, ale iste tiež počet
ných jeho :protivníkov medzi bratmi Po jednej 
stránke vidíme len lásku, slo-bodu a bezstarost
nosť ; po d,ruhej však zäkon, vrchnosť, a roz
vaha. Na jednej -poéziu, na druhej zá~onník. 
V zákonníku j~ viac múdrosti. Je to však vždy 
poézia, _ktoPá najsilnejšie,, pôsobí na ľudské srdce 
a volá ho ·k lepším veciam. 

Celý rad vecí proti jeho pôvodným zámysici:m 
bol hiáč upravený alebo škrtnutý. 

Aká asi bola j_eho bolesť, keď v konečnej regu
le nenašiel slov, ktoré maly taký vliv na. jeho po
volanie : « Neopatrujte si zlata ani striebra ani 
medi do svojich opaskov, ani mošny na cestu ani 
dvoch sukníc, ani obuvi ani palice ». Zdalo sa 
mu, že všetko, prečo žil, bolo prehlá~ené prelu
dom a bláznovstvom od tých najbližších nasle
dovníkov v jeho diele. 

František a, veda. 

Bologna "' bola strediskom jeho protivníkov. 
Mnohí členovia nového rádu tam študovali. 

Brat Peter ·zo Stacie za.loži.l v meste študij,ný 
qom. František b_ol pokorený. Videl, že strom 
sa kazí, videl tým dotknutého nielen duch a po
kory, ale aj ducha chudoby. Jeho bratia si ult-

~ čf:ta.j: Ka.poč"o. 

• čí taj : Bolo ňa. 
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vorili celkom iný životný plán, .než ako zamýšľal. 
Mali dom a knihy, boli hrdí na, vedu. Vedenie 
srdca nemá potrebu kníh. Apoštoli rozšírivší t::

vanjelium Kristovo boli chudobní, prostí rybári. 
Nebol nepriateľom. štúdií. Podľa neho maly 

vsak mať praktický smysel; lebo neide o pozna
nie pravdy ako o jej upotrebenie. Pokiaľ sa ká
zania týka, najlepším kázaním je príklad. ~ret? 
.yšetci bratia majú kázať svojimi skutkami. Su 
ľudia. pre ktorých slová sú v šetkým, a skutky 
,znamenajú málo alepo nič. F rantišel:{ vravel : 
« .I keby si bol tak rozvážnym a múdrym, že 
by si znal každú vedu a. vedel tlmočiť všetky re
či a podrobne vyznal sa aj vo veciach nebeských 
a vôbec.. keby ti bolo známe všetko - predsa len 
némal by si dôvodu byť pyšným, pretože i 
diabol vie viac vecí než ' všetci ľudia na zemi 
dohromady. Iba jedno diabol nevie: byť verný 
Bohu. A v tom je sláva človeka ». 

Jeden mladý novic dostal od brata Eliáša do
volenie mať svä:zok žalmov Dávidových a čítať 
si v nich. Pretože vedel, že František nevidí rád 
u svojich bratov túžbu po vede a po knihách, 
nechcel chovať žaltár bez jeho vedomia. 

A František mu riekol: « Cisár Karol, Or
lando, Oliviero a vôbec všetci paladíni a iní ú
datní rytieri dobyli si slávnych víť.a·zstiev nad 
neveriacimi bojom, utrpením a. smrťou. V dne
šných dobách je mnoho ľudí, ktorí si chcú získať 
česť i chválu len vyprávanírn ich činov. I medzi 
nami sú takí, čo si chcú dobyť slávu a meno 
,yprávaním skutkov Svätých». 

Po niekoľkých dňoch František sedel stranou 
pri krbe. V tom k nemu pristúpil novic, aby 
znova sa niu zmieJJil o svojom žaltári. Franti
šek mu vravel : « Synáčik moj; ak máš t eraz žal
tá:r, budeš za chv,íl'u chcieť aj breviár. Až budeš. 
mať aj t en , sadneš si za katedru ako vznešený 
prelát a zavoláš si druha: « Prines mi bre
ciár l » - A vzavši štipku popola posypal mm 
novicovi hlavu, stále opakujúc: « To je tvoj bre
viár! Ano, to je tvoj breviár! ». 

O nejaký čas František sa zdržoval .z:nova v 
Porciunkuľe a prechádzal sa na pešinke pri ce
ste. kde tiež brat začal zasa o · žaltári. « Dobre, 
urÓb, čo ti vraví tvoj predstavený >>. Ale potom 
ho to bolelo, zavolal ho zpäť a riekol mu: « Od
p11sť brat. Nema,l som ti dáva,ť takú radu. Pa
mataj si len, kto chce byť :fy[enším. bratom, nemá 
mať nič okrem svojho rúcha ». 

Ale hnutie sa prekotne, vzmáhalo. Nielen do 
Bologne, ale aj do Paríža a do všetkých sídel 
dôležitých, stredovekých univerzít -spechali 
Františkáni. Preto brat Egídius smutne volal: 
« Paríž, Paríž, ty ničíš dielo svätého Františ
ka .~ . .. 

Dôslednosť. 

Františkovou úlohou nebolo lúštiť vedecké zá
hady, ale otázky ž.i.votp.é, foi ~a mohli dať cesta-



mi ktoré pokladali za lepšie ; ale pre seba a 
br~tov videl len cestu evanjeliovej prostoty. 
Vždy verne sa. držal evanjelia. 

Koncom roku 1223 je v Ríme. Caká na potvr
denie regule od pápeža. Býval u panej, Jakuby 
de' Settesoli ktorú poznal pred niekoľ
kými rokmi. Bola to jedna z dvoch žien, ktoré 
&tály jeho srdcu veľmi 'blíz~o. V dome ses!r~ 
Jakuby žil podľa svojho sposobu. Bola zbozna 

Slováci v šírom svete! 

«RÍM» 
to je V Aš časopis I 

Podporujte ho, 
rozširujte ho, 

prispievajte 
do nehol 

a pozorná. V jeho blízkosti nachádzala d~šey
ný kľud. Casto mu pripra':ovala tnan~o".'y 1'.a
kyp, na ktorý si rád spommal a ktory Sl pnal 
ešte za svojej poslednej nemoce. 

František raz priniesol domov bäránka a dal 
jej ho na pamiatku. ,~idel c1;s~ou, ako h_o _mä~ 
čiaceho viedli na porazku, Kup1l ho a prm1eso. 
priateľke. Seštra Jakuba ho chovala u seba a z 
jeho vlny utkaia kutnu, kt~rú níl, p~~1? do
niesla do Porciunkuly. V neJ potom Svaty sko
nal. 
· Prv než opustil Rím, išiel na návštevu ku kar
dinálovi Levovi, ktorý mu ,bol velmi naklonený. 

Chlad vietor a dážď znemožňovaly cestu. Pre-' . 
to kardinál mu radil, aby počkal u neho me-
koľko dní. «· Dám ti pripraviť », vravel, « od
delenú ie:bietlru. tru,n nahore vo veží. Bude ti v 
nej ako v pústovni ». 

Ale František v noci nemohol usnúť výčitka
mi « Kardinál ťo my.sl.el so mnou dobre. Potre
bujem doopravdy odpočinku. Ale bratia putujú 
svetom, strádajúc hlcadom a tisícimi ústrkmi a 
všetci o"Sta:tní, b-ývajúci v pú,stovntaoh a úbu
hých chatrč.iac,h, až ,sa. cl.o~vedia ,o ~~jo~ J>Qhy
te u ka:rdinála budú mat, dô-vod k reptan11:1. Pp
" eď.ia: « My Sriáfame,, v-šetky 0élriekánia 1!:l. on 
má ,;šetko, nač'ô ši Jen pomyslí. ,Musiin irri byť 
aspoň' dobrým ptí19í:idom: v ·tom je moje pravé 
poslanie ... >>. H<:>ei bó1 psí iťeČi!:s, sósffrpil :s ve:ž.e, 
povedal kardin,álovi ptíč~u svoj-~? nán_l~,ho roz
hodnutia, rozlúčil sa s ' nml a:_ ód1s)el z Rím~. 

Skovránok nie je roft,vy. Hoci je· zima, v1chor 
a plieskanicá, veselo miéri letom k údolíu :riet
skému. 
. :Nebo je za,chmúrerťé a 2út:i zlá nepohoda, ale 

srdce Františkovó jé: plné shiol:!,. Blížia sa Via
noce. 

Po ceste do BvätéJ z.eme a _ návšteve v Betle
heme zvlášte si zamiloval sv:.iatky vianočné. 

Dorazivší do • Gret-cia: ~ · dal si zavolať 

• čiiaj: Greča. 

svojho priateľa Já.na Vellitu. Daróval kedysi 
bratom dom za útulok. František mu yravel: 
<< Chcel by som s tebou s.la.viť Stedrý véčer. V 
lese blízko pús:tovne je jaskyňa. Priprav tam 
Jasle a naplň ich senom. Op.atri tiež osla a vo
la a:ko v Betleheme. Budeme tak bližšie Ježiško• 
vi a vrúcne sa pomodlime». Pozvali ľudí z oko
lia a bratov z okolitý.ch kláštorov. V svätvečer 
pospiechali veriaci k pústovni. Všetci niesli po
chodne a voskové sviečky. Les zdál sa byť sláv
nostne osvetlený a veselé spevy zaznievaly ďa
leko. Bola slúžená omša svätá. Jednu chml'u sa 
Vellitovi zdálo, že vidí JeŽiška .skutočne odpo
čivajúceho v jasličkácp. Premofoný . hlbokou 
zbožnosťou a preI)luený flOdivnou radosťou stál 
František stranou od j•asličiek. Potom svojim 
zvučným,_ jasným a príjemným hlasom hovoril 
o malom Ježiškovi, betlehemslwm Die.ťaťku. 

A všetcí prežívali pocity jó.dskych pastierov1 
prispiechavších pokloniť sa Božskému Dieťaťu, 
ktoré sa stalo človekom. 

Listy a príklady. 

K duševným bolestiam pŕipojily sa nemoce te
la. Zdravie Frautiškovo ne))olo· nikdy d.o.sť pev
né ani v mladosti. Dlhými postami :a kr~tkyrr_i 
S-Pánkom po dvadsať .rokov príliš tvrdo nakladal 
s bratom telom. Mával aj chrle~e krvi a,niekoľ
kokrát bol blízko smrti. Za svojho _pobytu ha 
Východe dostal očnú nemoc, -ktorá hó v ňiekto
rých-chvíTach skoro oslepov;;i.la. 

Nemohol už putovať svetom. Posielal už iba 
vzdialeným bratom ohlas svojho slovf!. l?iše bra
tom, kňazom, všetkým vrchnostiam a .vôl;>ec vše;~ 
kým kresťanom. Cíti, že, ostáva mu vlastne Jedi-
ná možnosť: kázať pFíkla,dom. ' 

Raz nechá.l sa prehovq,riť, aby si da1 všiť dov
nútra habitu kus kožušiny, ruby ho hriala na 
žalúdok. << Tak teda », povedal František, « pri
šite mi kus tiež zvonka ». Nechcel sa totiž zdái'. 
iným, než vskutku bol, iným navonok než vnútri. 

Františkovi sa však zdalo, ~e on i bratia stále 
ešte-nie sú dosť éht!,do:,bní. Kedykolv~k išiel o.kolo 
roz9fuan:ého žóbrkka, -ho;yorieval: « Ze-sa nehan
fäme:! Ghc,eme_ =byť · c:liud.@bn,ými, sme povestní na 
cťlom sv~te pire .s,voj1,1 chudobu, a tu je človek 
ď·äleko éhtidóbnejší oď nás». A dal žobrákovi 
všetko, čo mal pii E!e'be, vra-viac: « To všetko 
právom mu patrí. -K-el;1y sóm si bol niečo podržal, 
pt;ipaďal bý som si a:ko zlodej a ,podvorlník ». 

Vždy c);lcél 'by:C veselý. « So sklopenou hlavou 
nech éhofäa tí, čo sú synmi diaJblovýrni. My má~ 
mé- plešať a jásať v. Pá~ovi ». Hovorieval tiež: 
«Keď duša je smutná, opustená a skormútená, o~ 
hracia, sa i;;korej k vonkajšej úteche a prázdnym 
rad0eva1fkám-syets-kým. Keď schladne duch, spre
never,uje sa. viac a viac milosti, telo a krv hladajú 
r,ezl;)ytne„ čo im patrí. Len z čistéhq .srdca a usta~ 
vičrieJro:.odlitby vzniká duševná radosť». 

JeňO: rád_ds.ť oývala skutku dokonalá. Boly 
c.hvile a. celé hodiny, keď spev tryskal mu z du
še. Jeho hlas z_Rooiatku tichý rástol a rástol, 
až bolo tel<:> úplne vyčerpané prudkým ·pohnutím. 
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Stigmy. 

V prvých augustových dňoch 1224 ubieral sa 
František smerom k Alverne. Niekorko bratov s 
ním: Lev, Angelo, Silvester, Masseo, Illwninát. 

Ale cestou cítil František ako mu silv 
značne ochabujú. Bratia museli vojsť do jedn;j 
usadlosti a požiadať, aby im požičali osla pre 
Majstra, ktorý nemohol už ísť pešky. Vyšiel 
sedliak a počujúc, že je to pre Svätého, o kto
rom všetci hovorili s úctou, veľmi rád im ho po
žičal. Keď prišiel k Františk ovi-, pýtal sa ho: 
« To si ty onen brat František, o ktorom sa tak 
mnoho rozpráva?. ». A keď prisveqčil, riekol mu: 
<< Hľaď teda, aby si bol naozaj tak dobrý, pre
tože mnoho ľudí skladá v teba veľku dôveru ». 
Do h1bky duše pohnutý položil sa František na 

. zem pred neho. Vybozkal mu nohy a pokorne 
mu pod'akoval, že ťo napomenul s takou láskou. 
Keď prešli sráznu časť .cesty, zastavili sa, a

by si trochu odpočinuli. V tom priletel kŕdeľ 
vtákov a pozdravil hg radostným spevom a tre
potom krídel. Niektorí slietli až na Františkovu 
hlavu, iní na ramená, iní zasa na lono a na jeho 
ruky. Vidiac tento div, František vravel: « Ve
rÍ!m, naj.drahší bratia, že sa nášmu Pánu Je~šu 
Kristu páči naše obydlie na tejto osamélej ho
re ». 
Keď sa knieža Orlando dozvede~ že František 

prišiel na Alverniu, mal veľkú radosť. čoskoro 
prišiel ho pozdraviť a ponúknuť mu svoje služ
by. Fra.ntišek si dal vystavať chyžu pri päte 
košatého buku neďaleko cel svojich druhov. Tam 
nahore bol kostolík ako v Porciunkule zasväte
ný Panne Marii A11jelskej. Keď. nadišiel večer, 
svolal okolo seba druhov a poučoval ich o živote, 
ktorí majú viesť · na- hore. -« To je spôsob _života, 
ktorý uKladám seb€ i vám. A keďže vidím, že 
?a blíži smrť, chcem byť' sám, sústrediť sa v Bo
hu a plakať pred ním pre svoje hriechy. Ty 
však, brat Lev, keď to uznáš za potrebné, pošli 
mi trochu ohleba a vody. Nedovoľte nikomu, 
aby ma navštívil. Odpovedzte mu svojim me
nom>>. A keď im požehnal, odobral sa do sa:mo
ty. František hrozne skormútený trávil celé dni 
v hlbokej sklúčenostj. Vzali mu bratov. A kam 
ich teraz povedú? Kto ich nahradí, ak sa venu
jú dielu temnôt namiesto, aby plnili svoje pos
lanie a boli všetkým žiarivým príkladom? A čo 
mohol teraz robiť? ... 

Jednoho dňa prosil brata Leva, aby vzal l'

vanjelné knihy a o.tvoril ich náhodile na troch 
miestach. Lev splnil Majstrovo želanie. Trikrát 
sa ukázalo miesto líčiace umučenie Kristovo. 

Nepozostávalo než trpieť až do konca. 
. Po slávnosti Nanebovstúpenia sa opäť vzdia

lil od bratov, aby sa odobral do samoty éšte 
odľahlejšej . 

Dni sa míňaly. Blížil sa sviatok Povýšenia sv. 
Kríža. František pocítil ešte pálčivejšiu túžbu 
trpieť s Ježišom .. Tiež oq by clicel volať ako 
kedysi _sv. Pavol: « S Kristom som ukrižova
ný. Nežijem tiž ja, ale. žije vo mne J{.ristus ». O 
d_v~ milo.stí prosil Ježiša: ak je možné, aby po
mtrl v srdci i na teľe, onu nekonečnú lásku, kto-
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r.ou zaplál On a ktorá ho po·hla k tomu, že 
vytrpel také muky pre vykúpenie ľudí. 

Na sviatok Povýšenia sv. Kríža v prvých ho
dinách ranných mal František podivné videnie: 
letel proti nemu Serafin, majúc ;na sebe zname
nie kríža. 
Keď všetko zmizlo. ostal mu v srdci oheň bož

skej lásky a na tele stigmy sv. Kríža. 

PieseJ'í slnka. 

Fratišek sa cítil zbavený všetkého žialu a zar
rn utku. l'-Jemal už starostí. Jeho duch bol tak 
ľahký a tak vzdialený, že sa brat Lev až znepo-
kojoval. Pripadalo mu, že si ho František nevší
ma, že ho už nemá rád. František však ho chcel 
presvedčiť o opaku. 

« Nech ťa Pán žehná a opatruje! Nech Pán 
rozžiari Svoju tvár nad tebou a nech má ste~ 
bou sľutovanie ! Nech Pán obráti k tebe Svoju 
tvár a dá ti pokoja! ». 

<< Nech Pán žehná tebe, Lev, tebe! ». 
F:antiš~k požiadal Leva, aby mu toto požeh

name nap1sal a potom mu ho vrátil ako dôkaz 
večného priateľstva. Levove obavy razom sa 
rozptýlily. 
Dňa 30 septembra opustil brat František Al~ 

verniu. Unavený, vysilený a so skrvavenýma no
hama. nemohol ísť pešky. Knieža Orlando mu po
slal kone a brat Lev ho mal doprevádzať. 

Pozdravil Massea, Angela, Silvestra, Illumina
ta, jednoho za druhým a potom riekol : << Žite 
v pokoji, synáčkovia moji milovaní! S Bohom! 
'l'elom sa lúčim s vami, ale nechávam tu svoie 
srdce. Sostupujem teraz s bratom Levďm. oveč
kou božou, do Porcill'llkuly. Sem sa už nevrátim. 
S Bohom! S Bohom! S Bohom všetkým! S Bo
hom, svätá hora! S ·Bohom, hora Alverna ! S 
Bohom, hora anjelská.! S Bohom, najdrahší brat 
sokol, ktorý si ma bl.l.díeval svojim krikom! 
S Bohom, veľký balvan, pri ktorom som sa 
modlieval! Už sa k tebe nevrátim! S Bohom, 
4ostolík mariánsky! A tebe, Matka Večného 
Slova, porúčam svojich synov! ». Bratia, ktorí 
museli zostať. dívali sa s vŕšku so slzami v o
čiach za FrarÍtiškom a jeho sprievodcom, vzďa
lujúcim sa po úbočí. Keď dospel k pahorku, od
kiaľ naposledy bolo mož.no uvidieť hGru Alver
nu, sostúpil na zem a vravel ešte: « S B.ohom 
hora Pánova, hora svätá! Mons • coa;gulatus, 
Mons pinguis, Mons, in quo beneplacitum est 
Deo habitare ! (Po .slovensky : Hora pahorkovitá, 
hora tučná, na ktorej sa .zaľúbilo Bohu prebý
vať!). S Bo,hom, hora Alverna! Ze;hnaj Ti Boh 
Otec; Boh Syn i Duch Svätý! Zostávaj v poko
ji! Neuvidím ťa už nikdy!». Nestačila mu už oby
čajná r,eč. Musel sa uchýliť k latim;kému znetúu 
Sv. Písma, uľahčil preplnenému srdcu. 

J eho eesta bola vlastne víťazným sprievodom. 
Ľud spechal mu v ústrety, volajúc: «Svätý!». 
Mali v neho takú vieru, že chorí sa uzdravovali 
cestou, kade prechádzal. František zatiaľ bol 
zahlbaný do svojich myšlienok, nevšímajúc si, 
čo sa dialo okolo. 
Keď prišiel do Porciunkuly, chýlilo sa už na 

zimu. Vydal sa hneď na ďalšiu cestu misijnú. 



Cítil sa posilnený veľkým nadšením. Nebránilo 
mu nič, ani bolesti ani námietky bratov. 

Jazdil na osli a tak mohol navštíviť štyri až 
päť dedín denne. 

Ale jeho život už pohasínal ako knôt dobo· 
rievajúceho svetla. Celé telo bolo nemocné. Je
ho očná choroba -zhoršila sa do tej miery, že 
budila až obavy bratov. Naliehali, aby sa odo
bral na radu k lekárovi. Namie~o lekára vyhľa
dával František opäť samotu a napokon uchýlil 
sa ku sv. Damiánu. Sestra Klára dala mu posta
viť blízko kláštora chyžu a tam sa usídlil. 

Starostlivou pečlivosť-ou Kláry a jej sestier po
silnila sa duša, telo však stále slablo~ 

Prišlo leto 1225. Prudké svetlo zhoršilo ešte 
viac jeho chorobu. Celých štrnásť dní bol úpln~ 
slepý, nerozoznával ani svetl~ od tn;y. V bu 
de zahniezdily sa v slame mysi a nedavaly_ mu 
chvíľku p-0koja ani vo dn: ani v ~oci. , . 

V tak smutnej dobe vysľabla z Jeho duse Pie
seň sh1ka, spev radosti. Vo všetkých, veciach_ tu
šil prítomnosť Pánovu. Všetko vypravalo o Jeho 
dobrote, každý tvor pel chválu Bo~iu. Ne"?vedo
mujeme si ani yšetkýc,h dobrodem, ~toryc~ sa 
nám každého dna dost.ava a neďakuJeme Pano
vi ako by sme mali. Vtedy napísal svoj spev vďa
ky a chvály: 

Najvyšší, Všemohúci, Dobrý Pane, . 
éhvála; sláiva, česť a všetko dobrorečenie 
len Tebe, patrí, Najvyšší! 
A nikto nie je ani hoden Ta vôbec meno

vať. 
Bud' chválený, môj Pane, všetkým svo-

jim tvorstvom 

najmä však pánom bratom slnkom, 
čo robí deň, ktorým nás osv-étluješ. 
Je krásne a žiariaee veľkým leskom . 
a od Teba, Najvyšší, niá svoje určenie. 
Buď chváilený, môj Pane, sestrou lunou 

a hviezdami. 
nai nebi ,si ich soradil svetlé, skv.elé a 

krásne. 
Bucľ chválený, môj Pane, bratom vetrort1, 
vzdoehom a m1,ačnami, jasným a každým 

· poča,gún, 

udtžuješ nfu:i. tvorov. 
Buď chválený, ·pt<}j Pime,. s~trou iV_0~.0~: 
je. y~ľmi užitočná-, P!!~o~nlÍi,<•cenná,.a c!st& 
Buď clľvá:lený, môj Pane, bratom ohňom, 
o~iaruj~~ · ním: iloc. 
Je, krásny, prí~mný, sihiý a mocný. 
Buď; chválený, môj Pane, našou paňou 

· · matkóu zemou, 

ktorá nás udržuje a žiw 
a :ro<l, · rozličné plo<ly; pestré kvety a tra vu. 
C.hviľte -a blahoroot,e mojtn,u Pánovi 
a cl'akuJt-e Mu a služte Mu v najhlbšej po-

. - kol'.e. 

A . František p]J:1ý ŕaddstí dal sa do spevu 
svojej hymny. Potom :zayolal svojich druhov. 
Chcel ich naučiť ~vojmu chválospevl). Bratia od 
mesta k-mestu ďalej mu učili ľudí. 

Bud' pochválený od tých, ktorí odpušť~jň. 

Pápežský dvor bol v tých dňoch v Rieti. Tam 
mohli Františka ošetrovať znamenití lekári. Je
ho bratia naliehali naň tak snažne, že konečne 
opustil kosto1ík sv . .Damiána. 

V podletí vydal S:a svätec na cestu. 
Zastavil sa u kňaza v kostolíku San Fa:briano, 

vzdialeného asi dva kilometre od Rieti. Cosko
ro po meste rozniesla sa zpráva o jeho prícho
de. Ľ-ud pospiechal; aby ho uzrel. Nešťastnou 
náhodou bol ku kr1azovmu domku prístup cez 
malú vinicll. Tak vznikla hostiteľovi značná ško
cia. Sťažoval si Frantfäkovi: « Je to na pováže
nie: veď moja viničk,a mi dáva ľOČile trinásť 
sudov vína ». František ho utešil. Uistil ho, že 
aj tak bude mať vina nadostač. A vypráva sa 
že onoho roku mal kňaz vinobranie výdatnejšie 
než v predošlých ľok0ch. Vylisoval vraj dvadsať 
st1dov vína. 

Na krátku dobu prijal Fr-antišek pohostinstvo 
biskupa rietského. Raz večer zavolal brata Pa
cifika a prosil hb, aby si opatril cytaru a za
spieval Pieseň slnka. Ale brat ŕnal strach z po
horšenia, ktoré by mohlo _2reto vzniknúť. « Tak 
teda to ·nechajme stáť>>, vravel František. V 
noci sa mu ukázal anjel v preskvúcej žiari. 
Držal v tavej ruke violu a: v pravej slák 
František sa naňho udivene díval. Anjel prešiel 
len raz slákom dolu po sti'1:lná0h v.:íoly. Vydaly 
zvuk tak s1adký, že upokojil :J:f'rantiškovu dušu a 
zbavil ju všetkej telesnej bo]esti. !!áno vyprá
val svojim druhom, že sa obá:va},- a.by anjel ne
prešiel ešte raz po strunách nanore, pretože 
duša bola by azda opustila telo pre svrthova~ 
né blaho. Za niekoľko dní .dal sa pr'eriíesť do pú
stov:ne Fonte Colombo, vZJ.r!ialernej ň.odJnu od 
mesta. · 

Lekári pápežského dvor-a skúsili yše'tky pro
i:, triedky, ale úbohému nemoc;nému sa neuľavi
lo. Rozhodli s.a teda k bolestnej OdH0moci vy
pálením spánkov rozžeraveným želiezkqm. Keď 
lekár s pomocníkmi pri§!túpil .k lôžku s kotlíkom, 
pi.ným žeravého dreveného uhlia, v kto:r:om bofo 
rozpálené želiezko, František urobil na.cl ním 
znamenie kríža a pc;>'v:e<l;at: ~< B:r-atríčku otine, si 
n{i;j~p.i..jší ~edzi vseť~Ými sJvm:e:n~mi ·iec~. 
B:ug; tep.a lm m~e; milosrdny., N~pal mna. vrac 
.Q.ež bY. som mohol snie.sť: <( Bratia zute'J{ali, a,o
lva ucítilť zápaejl škv.ar(aceho s..a. masa. Reá.' 
sa vra:tili, obrátil sá k ním_ Ffantiš.ek s úsíné~ 
vom : « Pre-/fo ste zutekali? Veď neeítim bolesti. 
Br~t lekár, ak je to potrebné, môžeš začať 
znova ». 

Nastávaly vacs1e chladná a preťo lekári ra
dili Františkovi k pobytu v miernejšom podne.., 
b1. •Preto Svätý sa odobral do Sieny. Zpočia:tku 
darilo sá mu lepšie; neskoršie sa jeho stav zhor
šil. 

František mal vtedy jediné želanie: aby mo
hol ešte pred smrťou uzľiéť svoje Assisi. 

Bol tam privítaný s nesmiernou radosťou. Do
niesli ho do biskupského paláca. Bol by sa rad
šej odobral do Porciunkuly, ale bratia museli 
povoliť naliehaniu- ľudu. Meš.ťania sa totiž obáM 
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valí, že by telo svätého Františka bolo po smrti 
unesené a dostalo sa ktoviekam. Pre väčšiu isto
Lu postavili k palácovej bráne stráže. 

Prvá zpráva, ktorá sa doniesla v rodnom me
fite k ušiam Františkovým, bola, že biskup a 
starosta stoja proti sebe v otvorenom boji. Zá
pas sa stále p-riostrova1 a nikto sa ani nepokúsil 
zjednať mier. Františkovi napadlo pripojiť ku 
Piesni slnka novú sl oku: 

Bmľ chválený, môj Paue, tými, čo 'L lásky 
k Tebe odpúšťajú 

a snMajú nemoce i biedy. 
Blahoslavení, čo sotrvávájí1 v pokoji, 
lebo budú od Teba, Najvyšijí, koruno,,ani,-

Odkázal potom starostovi, aby prišiel na ná
m~stie k biskupskému sídlu a biskupovi taktiež. 
Sbehol sa v~ľký zástup. Keď .nastalo ticho, vy
s~úpili dvaja Menší bratia a zanôtili Pieseň slnka. 
rri speve ľudia stáli so sopätými rukama ako v 
kostole. Keď dospeli ku sloke, obracaly sa :i',ľa,
ky davu na biskupa a starostu. Keď bratia do
spievali, padol starosta 4- nohám biskupo-..rym, 
vravia.c: « Pre_ lásku k Nášmu Pánu Ježišu Kri
stu a k jeho sluhovi F'rantiškovi odpúšťam Vám 
z celého srdca a som ochotný urobiť, <':o uznáte 
za dobré »-. • 

Eiskup ho pozdvihol, objal a pobozkal: « Moj 
ú~·ad mi uJda9-á, aby s.om hol pokojný a mier
ny. A však povahou svoj0u som naklonený k 
hnev·u. Musíš mi odpustiť ty». 

Buď pochválený našou sestrQu telesnou smrťou ... 
Zdravie Františk-0vo sa horšilo. Tušil blízky 

koniec. 
<< Priateľ, čo myslíš; ako <Wio budem ešte na

ž~ve? ?>, opýtal sa jed.noho dňa, lekára.. 
- « Otče môj, », odpovedal lekár, « všetko po
minie, ak sa to zapáči Bohu». 

František sa usmial a riekol: « Len hovor. 
Nedomnievaj sa, ·že sa bojím ~ti». 

« Nuž, otče môj, podľa lekárskej vedy je tvo
Ja n~moc nevyliečiteľná. Myslím, že _nebudeš žiť 
oihšie než do konc:a septembra alebo cez prvé 
októbrové dni >>. 

Svätý rozopnul ruky do výše a zvolal: « Buď 
teda v:í,taná, sestrička Smrť! ». 

Potom sa dal do spevu, poslal pre b:tat<'>v An
gela a Leva. Prišli, horkoťažko premáhajúc poh
nutie. Museli mu zaspievať Pie.seň slnka. Keď 
skončili posledn-(1 sioku, pribásnil František poz
drav Smrti: 

Buď chválený, môj Pane, sestrou na.šou te
lesnou smrťou 

neunikne jej žiaden živý človek. 
Beda tým, čo zonµ,'.i vo smrteľných hrie

choch, 
Blahoslavení tí, čo uájdu Tvoju najsvätej

šiu vôľu, 
lebo dr.uhá smrť im nespôsobí zla. 

Od tej doby zaznievalo biskupstvo spevom. 
BrJl,ľ Eliáš p-o-znamenal, že. sa bojí, aby sa nad 
tým nepohoršily stráže dolu a ľudia v susedst
ve. Ale František musel t eraz spievať: V4'a• 
ka Bohu, som teraz ťak úzko spojený so, .svojim 
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Pánom, že chtiac nechtiac plesám a jásam v 
Nom». 
Konečne biskup privolil, aby bol nemocný 

prenesený do Porciunkuly. Odprevádzal ho celý 
zastup ľudu. Svätec chvíľami pýtal sa sptie- · 
vodcov, kam až došli. Keď . dospeli ku špitálu 
malomocných odkiaľ možno prehliadnuť jed
Eým pohľadom všetky budovy mes'ta, povedal 
bratom nesúcim nosidlá: « Postavte mňa na 
zem tvárou k Assisi ». A dlho upieral svoje 
;;koro vyhaslé zraky na mesto. Potom zvolna 
pozdvihol ruku, urobil znamenle kríža a zvolal: 
« Buď požehnané od Pána, pretože si ťa vyvolil, 
aby si bolo vlasťou a sídlom všetkých, ktorí bo 
opravdu poznávajú a velebia, -chcúc vzdať česť 
Jeho menu». 

Posie-dná vôľa. 

Po príchode do Porciunkuly cítil ul'a:µčenie. 0-
JiOlo seba mal svojich verných. Na mieste, kto
ré mu bolo celým svetom a plné spomienok, 
chcel vysloviť svoj odkaz: 

« Pán Boh prikázal mne, bratovi Františkovi, 
aby som začal takto konať pokánie: Keď som 
bol v hriechoch, nesniesol som pohľadu na ma
lomocných. Pán mňa zaviedol medzi nich a mi
losrdne som sa ich ujal. Kedykoľvek som sa 
s nimi lúčil, to čo sa mi zdalo trpkým, premenilo 
sa mi v sladkosť telesnú í duševnú. Potom som 
krátko .'uvažoval a opustil som svet. 

Vo svojich kostóloch dával mi potom Pán 
Boh tak silnú vieru, že som sa takto jedno
ducho modlil: <~ Klaniame sa Ti, najsvätejší 
f ane Ježišu Kriste, tu a vo všetkych Tvojich 
kostoloch na celom svete a blahorečíme Ti, ze 
skej Cirkví, že by som pre ich svätý úrad hľa
sl Svojim svätým Krí.žom vy~úpil svet ». 

« Ďalej Pán dá:va a dával mi takú vieru v 
kňazov žijúdch podľa usta_novenia Svätej Rím
aal u nich ochrany i k:eby ma prenásledovali ». 

<~ Keby s-am mal múdrosť Salamúnovu, nech
cel by .som kázať ani vo farnostiach prostých 
ki'i.azov ·proti ich vôli. Chcem ich i všetkých os
tatných ,p.oslúchať, milovať a mať v úcte, ako 
s-·,;ojich predsta.vený<::h. Nechcem vyhľadii,vať 

Sv. František sa lúči s Assisi. 



ich chýb, pretože v nich vidím synov božích 
a považujem ich za svojich pánov. To robím pre
to, že nevidím zreteľne na tomto svete z Najsvä
tejšieho Syna Božieho nič iné len jeho najsvätej
šie telo a krv, ktoré iba oni premieňajú a pri
sluhujú druhým. Chcem, aby tieto najsvätejšie 
tajomstvá boly ctené nado všetko ostatné a boly 
uložené na miestach slušných ... ». 

« Keď potom mi sveril Pán starostlivosť o 
L1 atov, nikto ma nepoučoval, čo mám robiť. 
Sám Hospodin mi zjavil, že mám žiť podľa Jeho 
.s,·ätého Evanjelia. Dal som to spísať v niekoľ
kých riadkoch a pápež mi to potrvrdil. Všet
ci, ktori prichádzali, aby začali nový život, roz
dali chudobným celý !;!Voj majetok a uspokojili 
sa jedným zaplátaným habitom, povrazom a 
spodkami. Nechceli sme viac ... ». 

« Veľmi radi sa zdržovali v chudobných a o
pustených kostoloch. Boli ľudia prostí a podda
n' všetkým. Sám som pracoval svojima rukama 
a vždy Si prial, aby bratia pracovali a ktorí 
neznajú pracovať, majú sa naučiť nie zo ziskuch
tivosti, ale aby dávali dobrý príklad a odháňali 
záhaľku. Keď nedostanú odmenu za prácu, môžu 
sa vždy obrátiť ku stolu Pánovmu a prosiť al
mužnu odo dverí ku dverám». 

« Pán mi zjavil, aby sm~ užívali pozdravu: 
' Pán vám daj pokoj! ' ». 

« Varujte sa bratia. aby ste prijímali kostoly, 
obytné budovy a príslušenstvo k nim, keď ne
zodpovedajú požiadavkom svätej chudoby, kto
rú sme- prisľúbili v regule. Bývajte vždy ako 
cudzinci a pútnici. V mene svätej poslušnosti 
i-,rika:z~jem všetkým bratom bez výnimky, aby 
nežiadali výsadné ·listiny od Rímskej Stolice, 
a.ui priamo ani prostredníctvom niekoho, ani pre 
km,toly, ani pre kláštory, ani pre kázanie ani 
na ochranu proti protivenstvám. Keď nebudú 
niekde prijatí, nech sa odoberú inam konať po
kánie a Bôh ich opäť požehná». 

Zmienivši sa o poslušnosti a rádovej disci
plíne, pokračuje: 

« Nech bratia nehovoria : To jé nová regu
la. Je to iba priipomienka, napomenutie, mo
Ja posledná vôľa, ktorú vám nechávam, moji po
žehnaní bratia, aby sme lepšie po katolícky za
chovávali regulu, ak-o sm~ sľúbili Pánu Bohu ». 

« Generálny predstavený a všetci ostatní pred
stavení a k_ustosi nech sa pridŕžajú svätej po
slušnosti, aby nič nepridávali ani neu:bierali z 
týchto slov. Nech chovajú. tento moj list spo
ločne s regulou ». 

« A môj závet nech sa číta na všetký~h shro
maždeniach zároveň s ňou. Všetkým svojim bra
tom klerikom i laikom prikazujem pre svätú 
poslušnosť, aby k regule ani k týmto slovám 
nepripojovali poznámok. Prosto a bťz akých
koľvek vjkladov ich majú chápať a zashovávať 
svštým životom až do smrti». 

« A ktokoľvek bude zachová v:ať prikáza1nia, 
bude plný požehnania najvyššieho Otca ... ». 

« Ja, brat František. najmenší sluha váš v 
Iúlstu, potvrdzujem toto najsvätejšie požehna
n1e, nakoľko je -v mojej moci ». 

Vrátila sa mu azda so spomienkami nádej mi
nulýuh dôb? Alebo chcel i zbavený dôvery hlá-

sa.ť až do konca neóstupne svoj spôsob života? 
Je najpravdepodobnejšie, že dôverujúc v Boha 

dúfal ešte, i keď nebolo nádeje, že veci sa zme
n~a. Tak alebo ináč, bola to už jeho posledná 
vôľa, ktorú zane<. hal prítomným i budúcim. 

Smrť. 

Mil?_v~l vš~tkých vsvojich brato_v. Srdcom pre
k.> puJucun laskou zehnal všetkym, nielen p:rí
wmným, ale aj tým, čo v budúcnosti vstúpia 
do rádu: « Zehnám im, koľko môžem » vravel 
« a ešte viac, než môžem ». ' ' 

l::5estre Kláre poslal už svoje požehnanie. 
Ci-:.cela ho ešte raz uvidieť. A však ani jeden 
arn druhý nemohli vstať z lôžka. František jej 
posielal slova útechy. 

Z Ríma prišla však paní Jakuba de' Settesoli. 
Predišla tak priame Majstrovo. Starostlivá a 
mlčanlivá bola stále pri jeho lôžku až do jeho 
smrti. 

i3lížila sa posledná hodinka. Dal sa vyzliecť 
zc satov a položiť na holú zem. Túžil zomrieť v 
naručí svojej snúbenice panej Chudoby. 
Keď ho zasa uložili na lôžko, chcel, aby mu 

zaspievali Pieseň slnka. Chvíľami spieval s nimi. 
Potom chcel ešte naposledy zajesť si so svo

jimi učeníkmi. Dal si prtniesť chlieb, lámal ho 
a rozdával. Jeden z bratov prečítal evanjelium 
pripadajúce na Zelený štvrtok: « Pred sláv
nym dňom veľkonoČ'ným, pretože Ježiš vedel, že 
prisla jeho hodina, aby odišiel s tohoto sveta k 
Otcovi, keď miloval svojich. ktorí boli na svete, 
a,1.; do konca miloval ich. A pripravil hostinu ... 
(Ján 13, 1-2). 
Navečer 3. októbra 1226 dal sa do spevu s 

neobyčajným nadšením. Nebola to však Pieseň 
s}nka, ale žalm: « Voce m.ea ad Dominum cla
mavi ». Bratia stáli okolo mlčky. 

« Hlasite volám k Pánovi: IBasite modlím sa 
k Pánovi. 

Pred jeho tvárou vylievam modlitbu moju, a 
moje súženie pred ním vykladám. 
Keď zo mňa dueh sa stráca, ty znáš moje 

c1:sty. Na ceste, ktorou chodím, ukryli proti 
rJ:ie osídla. 

Obzerám sa na pravo a sa dívam; tu niet ni
koho, kto by ma znal. 

Moj útek zhynul, niet nikoho, kto by sa zau
jal mojej duše. 
. Vo~ám na teba, Pane, vravím: Ty, nádeja ma
Ja, diel moj v zemi živých. 

Daj pozor na úpenie moje: lebo som veľmi 
P?korený. Vysloboď ma od mojich prenasledov• 
rukov, lebo sú silnejší odo mňa. 

Von vyveď zo žalára moju dušu, aby som 
oslavoval tvoje meno. 

Na mňa čakajú spravodliví, dokiaľ mi neod
platíš » (2alm 141 (142)) . 

V chatrči · bolo tma. Keď František skončil, 
nactalo hrobové ticho. Jeho rty o<lmlčaly sa 
navždy. 

Len zvonka bolo počuť prenikavý štebot. Bo
ly to lastovice, ktoré priletely, aby nasposledy 
pozdravily svojho staršieho brata. 
(Koniec.) Preložil : Eugen Vesnin. 
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NAM PISU? 

« Rím » je potešením každého kre,sťana-Slováka. 

Kemano, B. C,, Kanada - Da,kujem za Váš 
milý list. Vaše _pekné pa:zdravy opätuj.e-m. Váš 
časopis dýchajúci rýdzou slovenskou rečou je 
potešením každého kresť-ana-Slová:ka. Chodí ku 
mne ako pozdrav z Rím;a ku hraniciam Aljašky. 
Tu je prekrásny kraj. Len tri míle je od nás 
fjord Pacifického oceánu. Sú tu :nádherné Ska
listé hory. Kraj je plný divokej zveri, rieky plné 
rýb. Mimo inej zveri sa tu nachádzajú : medvedi, 
vlci, severoamerické levy a množstvo vtáctva. 
Boh Vás dobrotivý žehnaj. - Ferko Nai..arenko. 

Vyzýva čitateľov, aby prispievali do «Ríma .». 

N.atrona:, Pa, USA - Predom si Vás čo naj-_ 
srdeooejšie pozdravujem a želám Vám Božieho 
požehnania a rookvet rp·re Váš slovenský kultúr
ny ča:?opis « Rím », aby sa z neho stal čoskoro 
týždenník. časopis « Rím >> sa mi ľúbi preto, 
že môžu doň dopisovať všetci naši rodáci roztr.ú
sení po svete. Prosím všetkých dobrých Slová
kav rodoľu'bov, ·aby pri,spiev:alii. do n-eho, a:by 
posiel:µi tiež fotografa~, aby sme sa takto spo2° 
nali a vedeli, kto kde je, aJkq, sa má, čo robí a 
pod. S pozdravcom Váš - Stefan Bednár. 

« Rím » je pre nich oázou na púšti vyhnanstva. 

Cambon~ Francúzsko. - Vážený Pán re
doktor ! Dovoľujeme si Vás. čo najsrdečnejšie 
pozdraviť. Súčasne pripojujeme predplatné na 
jeden roik. Casopis · « Rím » je pre nás oázou 
na púšti nášho vyhnanstva. S ,katolíckym poz
drav-0m - rodina Groma. 

Traja čitatelia « Ríma » na večnosti. 

Buenos Aires; Argentína. - · V uplynulých 
mesiacoch odobrali sa na večnosť traja odobe
ratelia <<Ríma ». Obľúbený starý p. Lednický 
usnul v Pánu v júli. Jeho smrť sa boleat:ne dotkla 
všetkých Slovákov v A11gentine. Dňa 7. júla 
zomrel v: Lujane p . .J. Krutý. Bol to muž húžev
natý, pevnej viery nfubož.enskej a ná.rodnej. Z.a
čiafäom septembra zomrel neočakávane p. Ján 
Lieta.vec, človek šľachetných a.výnimočných vla
stností. Zomrel v najlepších rokoch s,vojho .žti
vota, sovta päťdesiatročný. A:ko zememeraq o
Ča;kával práve diplom angentinskeho inžiniera. 
Zosnulý vyjadroval svoje náboženské a národné 
presvedčenie aj v básniach. Nech odpočívajú v 
pokoji a svetlo večné nech im svieti. 

J, E. B. 
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CESTOVANIE AMERICKÝCH KATOLÍKOV 

V " MARIÁNSKOM ROKU 1954 " 

Rodáci! Budúci rok bude ve.ľmi výz. 
namný pre každého Slováka-katolíka, le
bo Sv. Otec ho vyhlásil za Mariánsiky. Bu. 
de v ňom oslávené sté výročie vyhlásenia 
dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny 
Márie, Podľa. predbežných výhľadov a 
predpovedani•a katolíckeho mesačcika 
« Messenger Qlf the Sacred Heart », asi 
75.000 amerických katolíkov vykoná púte 
do -rôznych miest Europy ako: Lurdy, Fa
tima, Lisieux, Knock, P a r.ay-le Monial, Ay
leford, Assisi1 Loreto, Rím, Neapol, Pom
pei, Capri a pod. 

Pre Spanielsko rok 1954 bude význa
mný tiež preto1 lebo sa v ňom budú konať 
oslavy $očia narodenia s-v. Ja.kuba, špa
nielské:ho národného svätca a patrO!lla. 
Príhodné náJboženské sláV111osti, hostiny a 
výstavky budú usporiadané v Santirugo de 

.Composfo:la. Prichodia tiež zprávy, . že Sv. 
Otec Pius XII. asi vyhlási rok 1!!54 za mi
moria;dny Svätý rok. Jestli tak urobí, vtedy 
Svätý rok by sa započal na Veľkonočnú 
nedeľu a 1wnčil by sa Steclrým večerom 
v r 1954. 

Podľa doteraj:ších náznakov všebko vý
šuvedenťl sa 'US-kutoční1 trukže každý kato
lík ibude mať v,hodnú príležitosť cestovať 
do Emopy, keďže cestovné _poplatky budú 
každému prístupnejšie ako v normálnych 
pome110ch. Naši rodáci budú mať príležitosť 
p,ripojiť sa k našej slovenskej « Marián
skej púti», ktorú -qaporiada Slovenská ce
stovná kancelária Edena Radiča. 

Vám, drahí čitatelia, netreba pripomí~ 
nať Va:še kresťanské povinnosti. Av6ak tre
ba iným pripomenúť, že ich skazené srdce 
je stratený penia.z, ktorý Pán Boh hfädá. 
Za našich drahých trpiacich v rodnej lm
liske na Slo:vensku sa ,treba modliť, puto
vať ~ žialiť. A preto naša Mariánska púť 
nebude nadarmo. Dá Boh, že ohnirvý lúč 
milosti r()lzohreje skazené a zamrznuté 
srdcia katov, ktorí dnes vraždia Slovensko. 
Bude ,to iste veľká rrudiosť pre vašic·h dra
hých na Slovensku, keď dostanú od Vás 
pozdrav z Večného mesta. Sú pravda ešte 
i dnes medzi nami ľudia, ktorí hovoria : 
« Načo sú tie púte? Komu osožia? ». A 
pTedsa, niet. šľachetnejšieho diela ruko to, 
keď si za vášho života vykonáte aspoň j~
d.n.u takúto púť. Prihláste sa preto ešte v 
tomto roku. Vyžiadajte si ďalsie informá
cie a podrobnosti o našej « Mariánskej . 
púti » na adrese: « Slovenská ústredna 
cestovná kancelári.a ». 

Edén Radič 
3153 West 26th Stroot 

Chica_go ·23, Illinois. 
Tel. Bishop 7 -0927 



" 
SLOVACI 

OBRÁZKOVA 

Rev. Pavel J. Lisický z Lansfordu, Pa, (USA), 
uberá sa v sprievode do kostola v deň zlatého 

jubilea svojho kňaz.stva. 

Záber z cyrilometodejských slávností, 
ktoré sa konaly dňa 19. júla t. r. v Danville, 

Pa, (USA). 

Spevokol slovenských sestier 
Sv. Cyrila a Metoda v Danville, Pa, ktorý účin

koval na cyrilometodejských slávnostiach. 

VO SVETE 
KRONIKA 

Pá.n Stetan Bednár z Natrona, Pa, (USA), 
so svoju manželkou na návšteve u Rovnianko

vých v Tarentum, Pa. 

Rev. Vmcent Kopúnek, IISC, 
slovenský misionár účinkujúci na Novej Guinei 

slúži Sv. Omšu medzi domorodcami. 

Z dehatno-kultúrneho zasadnutia 
mladej slovenskej generácie v Buenos Aires, 

(Argentína) 
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z REDAKCIE A 

Pripomienka. čitateľom. 
Dovoľujeme si pripomenúť, že vydávanie 

nášho časopisu j e spojené s veľkými výda,vkami 
pretože tlač, pa!pier a pOlo"'ta sú veľmi drahé. 
Ked'že << Rím » je časopisom slovenských emi
grantov, a:ko taký, okrem predplatného nemá 

, 
ADMIMISTRACIE 

pre v.aznu chorobu nášho sadzača. Prosíme na
šich čitateľov o prepáčenie. 

Od)rnz spolupracovníkom: Odkazujeme našim 
spolupracovníkom, že nás zaujímajú predov
šetkým, pôvodné prj.spev,ky, najmä krátke časové 
zprávy, ako aj fotografie zo života Slovákov vo 

. Z príležitosti Mariánského roku odporúčame nasm1 čítateľom, aby si objednali 
nižšie uvedené- knihy, nakoľko nájdu v nich bohatý prameň vedomosti a. poznatkov o 
vznešenom sídle Námestníka Klristovho, o Večnpm meste , kde sa odohraj{t hl:wné udalosti 
Mariánskeho roku. 

Sväzok 1. - Svätý Rok 1950 » od Jána 
Oká1'a. Obsahuje dejiny Svätých rokov, in
formácie o Milostivom roku 1950 a popis 
rímskych odpnstkových bazilík. Má 167 
strán a 17 obrázkov. Cena: neviaz. $ 1.00 
viaz. $ 2.00. 

* 
Sväzok 2. - «Vatikán, Sídlo Námestní-

1.:a Kristovho » od ·or. Ignáca Zelenlm. Ob
sahuje dejiny a popis Vatikánu, v ktorom 
sídlia ríms.:lŕi p:ápeži. Má 235 strán, 10 plá
nov, 12 perokresieb a 52 fotografií. Cena: 
neviaz. $ 1.00, via:z. $ 2.00. 

* 
Sväzok 3. - « Sv. František z Assisi » 

od Angela Col?mbu. (Z tal. preložil: 
Eugen Vesnin). Obsahuje pútavé vypravo
vanie o živote sv. Františka Assiského, 
apoštola evanjeliovej chudoby. Má 160 
strán a 25 obrázkov. Cena: neviaz. $ 1.00, 
viaz. $ 2.00. 

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

Igina Giordaniho. (Z tal preložil: Ignác 

iné pramene z ktorých 1by hradil svoju. réžiu. 
Prosíme pre-to našich čitateľov, a1by s.i vyrovná
vali na čas predplatné a podľ,a možnosti nám zí
skavali tiež novýoh odberateľov, lebo len takto 
budem môcť náš časopis stále zdokonalovať a 
vydávať ho častejšie. 

Toto štvorčíslo, ktorým zakľu,čujeme piaty 
rooník nášho časopisu, vyšlo namiesto obvy
klých dvoch dvojčísiel, ktoré sme nemohli vydať 

Zelenka) . Obsahuje pádne odpovede na ná
mietky moderných pohanov proti sv. Otco~ 
vi, 1kat. Cirkvi a mestu Rímu. Má 132 
strán a 30 pekných obrázkov zo života 
rímskych pápežov, kat. Cirkvi, Večného 
Mesta a slovenských katolíkov doma i v 
cudzine: Cena: neviaz. $ 1.00, viaz. $ 2.00. 

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

Ignáca Zelenlrn. Obsahuje poučné state o 
katolíckej hierarchii, pápežskom štáte, kú
rii a dvore a o pápežskýc-h vedeckých, vzde
lávacích a výchovných ústavoch v Ríme. 
Má 240 strán, 61 obráJzkov, 14 perokresieb 
a eelý rad U:Žitočných adries. Cena: nevia:z. 
$ 1.00, viaz. $ 2.00. 

Penia:ze za objdnané knihy možno po
slať buď medzinárodným poštovým ;pou
kazom (International money-order), alebo 
v hotovosti v regi,strova;nom- liste (bankov
ku alebo ček) na adresu: 

« RIM » 
Casella Postale 9100 
Roma, ľtalia 

svete. Material, ktorý 'bol uverejnený v ô.nýclh 
časopisooh, alebo ktorý je určený pre viaceré 
redakcie neuverejňujeme. 

Album dobrodincov a g,aleriu pre-dplatit.eľov 
pre nedostatok miesta v tomto čísle, uverejníme 
nabudúce. 

Sfastlivé Vianočné sviatky ako aj požehnaný 
nový rok želáme všetkým našim čitateľom a spo
lupracovníkom. 

. 
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