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druhf v LitomèÍicích a pak na vjzvu galvestonského
biskupa odjel do Texasu, kde byl r. 1907 vysvécen na
knéze a pracoval v duchovni spróvé mezi krajany, na-
posled v East Bernard, kde téZ Zil na odpoòinku.
21. lisLopadu by se doZil devadesóti let.

12. listopadu zemiel Rudoîf Frimî, hrdební sklada-
tel òeského pùvodu. Naposled navStívil óSSR v r.1969.
Zavítal také ràd na podniky naSí òeskoslovenské kra-
janské obce v Los Angeles, pokud r.nu to dovoloval
jeho zdravotní stav.

23. iijna zemiel v Claremont v Californii ve vèku
82 let evangelickli teolog a odborník v církevních déji-
nàcll dr. Matéj Spinka. roddk z Prahy, kteri v5ak
vyrostl a rystudoval v Chicagu. Téméi ce1li svúj Zivot
piednà5el na teologickém seminéfi v Hartford, ve stété
Connecticut, a pfitom seznamoval americkou veiejnost
s díiem Jana Husa a òeskou reformací. Také napsal
studii o situaci církví v Sovétském svazu.

SVYCARSKO. - 28. Ííjna byl'zaloZen v Curychu is.
poradní sbor tt zópadní Europè; vzal si za cíl uplatio-
vat na mezinàrodním fóru poZadavky eechù a Slovóktl,
pokud sméÍují k obnovè jejich svobody a nezóvislo.sti.
Sbor mó 42 òlenù a jeho sídlem je Mnichov (D-8 Mún-
chen 86, Postfach 860óM). Pfedsedou byl zvolen Ed-
mund Rehàk z Paiíùe, místopÍedsedou Slovàk, rev. dr.
Julius Majovskf ze Sv$carska a tajemníky JoZka Pej-
skar a M. Srnec. ShromóZdèní schvólilo Poselství óe.
chùrn a Slovàkrlm ve vlasti a v zahraniéí, memoran-
durn zàpadním vlódóm, které se úòastnily piípravného
jednóní na Evropskou konferenci o'bezpeònosti a spo-
lupréci a Prohlóéení k souòasné situaci církví a nó-
boZenskjch spoleòností v óeskoslovensku - upozor-
riují v nèm na zesílenj, nàtlak a upíróní nóboZenské
svobody.

Ve Winterthurrr v divadle Gulden looch a pak v
Curychu v Kleine Bùhne bylo piedvedeno divadelní
ptísmo o lan Palach < na text Erwina Sylvana. V po,
zadí jeviSté byla óeskoslovenskó vlajka a pied ní

- okolo rudého' sloupu - se v obrazech rozvédèI
vlastní dèj 4rkreslující situaci a obèt praZského stu-
denta. Dèjiété jsou znàzornéna reflektory: scéna ve
vlaku, v níZ vystupuje Janova matka; pokoj na stu-
dentské koleji, Vóclavské néméstl, pokoj v nemocnici,
v nèmZ Palach umíró, atd. V Curychu pied premié-
rou promluvil pÍedseda místního es. klubu rev. dr.
J. Mójovskú.

Podle statistiky Luterského svètového svazu je v
souòasné dobè na celém svèté 73,5 milionu luterdnft,
ktefi jsou tak tÍetím nejvét5ím seskupením kiest'anù
po katolících a pravoslavnfch. Nejvíce je jich v Nè-
mecku (pies 34 miliony), v USA (9 mil.) a Svédsku
8 mil.). V Luterském svétovém svazu je sdruZeno 86

církví a 18 menSích néboZenskjch obcí.
ANGLIE. - V Ííjnu vykonal oficiólní nóv5tèvu u angli-

kénského primasa arc. z Canlerbury kard. Willebra.nds,
piedseda sekretariótu pro jednotu kÍestanù. Na tisko-
vé konferenci iekl kard. Willebrands, ie v úsilí za
jedno'tu kiesfanù jsme na sprévné cesté. Uskuteòní
se, jestliZe v5ichni lidé budou posluSni Boha a budou
konat, co je jejich povinností. Podle slov dr. Ramseye
jednota, jak ji vidí Éím, neponese s sebou pohlcení
ostatních církví, ty si budou moci uchovat rozdílnost
obfadù a obyòejù a své teologické a duchovní dédictví.

15. zàií zemÍel v Sherborne ve véku 85 Iet lord
Geoffrey Fisher, do r. 1967 anglikénskj primas a
canterburskj arcibiskup. PÉispèl k sblíZení anglikànské
církve s Éímem, protoZe r. 1960 lrykonal první histo-
rickou névÉtévu ve Vatikóné u papeie Jana XXIII.
Primas Fisher korunoval r. 1953 anglickou królovnu
AlZbétu II. 'i' kostele Westminsterského opatství a

pÍedtím poZehnal její manZelství, podobnè jako man-
Zelství její sestry princezny Margaret.

Kaàd! katolík y RAKOUSKU pÍispèl loni prùrnèrné
121 Silinky na úòely církve. V Rakousku je 6 818 346
katolíkù a r. 1971, se vybralo na církermí dani pies
800 milionù Silinkú.

Alespori dodateòné blahopiejeme dp. Ianu Kuiecorti,
kteú byl uZ loni v lété vysvécen ve Welsu v Rakousku
na knèze.

Situace katolické církve v UGANDÉ se poslední
dva mèsíce velmi zhor5ila. V prvních mèsících své
vlódy se nov5î president gen. Idi Amin Dada choval
velmi pÍótelsky, svàtek ugandskfch muòedníkú pro-
hlàsil za nórodní svétek, nékolikrót se vyjédiil vdéòné
a s uznóním o òinnosti misionàiù. TèZkosti zaòaly
pÍi rozhodnutí vypovédét neugandské obyvatelstvo -arc. z Kampaly mons. Nsubuga a ostatní biskupové
odmítli se pÍipojit k jósotu oby.vatelstva nad tímto
òinem; nejdiíve bylo na nèkteré z nich uvaleno do-
màcí vézeni, fada òlenù amódy a stótních zaméstnan-
cú dostala na vybranou ziici se katolické víry ndbo
ztratit místo a zaóàtkem prosince byli první cizi rni-
sionóii r,rypovèzeni ze zemé. Toto opatfení hrozí i dal-
éím. V Ugandé je asi 900 katolickfch a 70 protestant-
sk;ich misionóiú, muZù i ien.

Irskli primas kard. Conway opètovné odsoudil skut-
ky nésilí, kterého se dopou3téjí brit5ti vojóci vúéi ka-
tolíkùm v okresu Uister v SEV. IRSKU, ale téù. tero-
rismus Irské republikónské arméd5r.

Do listopadu m. r. víc neZ 60 katolíkú padlo za obél
zókeinjm atentétúm, sta rodin byló, donuceno opustit
své pÍíbytky, mnoho ka.tolicklich kostehl bylo pÍepa-
deno a vyplenéno. Téchto skutkù nàsilí se dopouÈtí
malà men5ina, odsouzenA jak katolíky tak i protestan-
ty. Nepokojùm padlo za obét, pokud je zjiSténo na 750
osob. Proti stranickému vystupovóní britského vojska
proti katolickému obyvatelstr,rr protestovaly téZ dele-
gótky sdruiení > Hnutí íen za mír ,,.

PoÈty NSR vydají piíleZitostnoì.r òtyÍicetipfenikovou
znómku k synodé nèmeckjch biskupství ,,Synode72".

,rDuchovní y Dachau,, je nàzev knihy vydané ve
Sv. Gabrielu (Mòdling). Sestavil ji faréi Eugen Werber
za pomoci dal3ích bjvaljch vèzir1 onoho koncentraò-
ního t6bo'ra. V knize jsou jména a data o 2800 knèZí
vèzúù, dùvody jejich zaÍéeni, jejich osudy, zàiitky, w!-
povédi a da15í statistické údaje.

FRANCIE. - Kardintí! Iean Danielou byl 16 z 28
odevzdanjch hlasù zvolen élenem Francouzské akade-
mie na kieslo, které patfilo kardinàlu Tisserantovi.
Akademie tak chtéla udrZet nejen tradici, i.e m6 mezi
sqimi " òtyiiceti nesmrtelnymi " vysokého církevního
hodnostóÍe, ale téi. poctit takto > spisovatele a filosofa
Danieloua u.
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