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Piedsedor.é krajsk;1ich biskupskych konfe-

rencí v Italii vénovali ve svém spoleòném
pastyÍském listé o slavení mariónského roku
zvlóÉtní odstavec jednotè vÉech katolíkù:
>> Píejeme s'i, aby jeden z uí,itkù mari,tinshého
rolru bylu ied,nota aíech lrutolílù a uíech kuto-
licl;lch sil <.

Jednota I - Slor-o, které se dnes opakuje
velmi òasto. Zdinaziaie ji papeZ, o jednoté
mluví politikor.é, usilují o ni i nepÍételé Boha
a Církve.

Mnoh3ím je asi znima Solovjevova Legencla
o Antì,hristu. Slavny rusky fiiosof a unionista
tam kreslí v bisnické visi Antikristovo sjedno-
cení svéta na konci vèkfr. Antikristor.i se
podaÍi sjednotit celé lidstvo: rozÌe5í problé-
mv nd,rodnostní, hospodóiské, politické 
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ním slor-em : uspokojí r.Éechnv. Podobnè by
chtèl r.yieÉit i otózku jednoty círker.ní" KaZdé-
nu c1ó néco : katolíkúm moc a iímskou kate-
clru. prar-oslartnÍm studium církevní tradice,
protestantfrm buduje universitu biblicklich
vècl ... Aie tentokrót se mu siednocovací dílo
nechce dai'it. Opravdoví kies{ané si uvèdomí,
ùe nezaleií tak na tom, aby byla uspokojena
jejich osobní pióní. Hlaaní ué.c je qnít samého
Jeíííe Krista. A protoàe nechtéli piijmout
kompromisní Ì'eÉení Antikristovo, Antikristus
'r'yhlésí hrozné niboÉenské pronósledoviní.
Kristofi r-èrní se shromóàdí na pouÉti kolem
Kristora Néméstka. Spojuje je vÉechny pouto
praré jednotv. zaloi,ené na osobé JeàíÉe Kri-
sta. A na nebi se ukéàe reliké znamení blízkého

vítézství: Mulier amicta sole - Zena od,énrí
sluncem .....

Na novém oltóÌi koleje Nepomucena je
kopie obrazu P. Marie, uctívaného na Velehra-
dé na Moravé. Velehradskó Madona b5rta
vytvoÍena profesorem Dítètem podle nejslar.-
nèjÉí iímské madony, zvané I Salus populi
Romani {<, a uctí'i'ané v basilice Panny Marie
Vètéí. Tento braz mél Velehradu nahradit
starobylou ikonu Bohorodiòky, kteri byla
zniòena za bouÍí husitskych. Jedna legenda
'i.elehradského klóÉtera vyprar.uje, í,e tam
z:r,svétili sya,tí slovanótí apoétolor,-é Cyril a
Metódèj pokiténé slovanské nórody l\[atce
Boú| aby pod její ochranou í,ily v 1ósce, a v
jednoté ... MyÉlenka kíestanské jednoty oàí-
r.ala vZdy znovu a znovu. V moderní dobé,
zósluhou A. C. Stojana, nabyla svétc'r.ého
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Pìus XtI.: \-eìikonoóní posclsr ví. - Kctudp[k,t:
Svétec obklopenli tajernstvím. - Jeótédsltlj :

Bósník pokory - Paul Claudel. - Drapel,z :

I{ristr-rs, nebo faróí? Stieda: }Iarié,nské p,a-
nró1níky naéí vlasti. - 9îu,stny : D Novú kurs (,

r- Òeskoslovensku. - Òeskí- exil a mariénsl<ri
sloup. - Jubileum Nepomricena. - Òesk-Í mi-

sionóÍ pííe z Japonska"

Rubrikly: Pozné,rnky. - I(Íestan a svét.
Zpxàvy z domova, z exilu, , Éíma. CMI.
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