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AUSTRALIE. ótenóÌe NZ zdtavi krajané ze
!1-dneV spolu se sv5?m duchovním spróvcern " p. VIa-
dimírem Ondróèkem ze své slavnosti BoZího Tèla.

Ze. statistiky o vysokoèkolsk5ich studentech na Srlî-
carskSTch universitóch a vysokllch Skolóch v zimním
:g1re:tr"r_r 1971172 se dovídàme, ùe rnezi nimi bylo
lA_ C.ecln a Sîoyókù, z toho 151 studentek. Nejíícjich bylo na ETH v Curychu L44, pak na Curyiiké
universiré 101, na Bernské 90, Basilèjské 69 atd..

RAKOUSKO. - Tradióní manifestace rakouskj,ch ka-
to.l.íkù k vliroèí bitvy o VícieÈ, 12. zà,ií 1683, se letos
zúòastnilo na 30.000 osob. Manifestace m8la heslo
'Maria, zac}rraÈr iivot< a byi to spoteònj protest ka.
tolíkú proti uvo,lnèní potratu a proìi eutanazii. Hlavníproslov mèl dr. Wolfgang Mùller-Hartburg, piední ví_
_deùskf gynekolog. MÈi svatou s kàzíním m-él àrc. kard..I(ónig. Byl téZ pÍítomen kard. Nlindszenty, Íezensk5i
biskup dr. Graber a nèkolik daiÈích rakouskích bi_
skupù.

III. Akademickf tfden

^-Leto5ru Akademickj tfden, poúédanj opèt v doméublatù v Hiinfeldu u Fuldy (NSR) ukàzal , jak ùivó,a plodnó mriZe bjt òeskó tradice i za hranióemi do_
mova. Spojují se zde organioky vlastné dvé tradice:
myélenka akademick5ich setkóni, jejichi dusí byl do-
minikén dr. Habéfi, a my5lenka Dobrého Díla (Opus
Bonum) staroií5kého Josefa Floriana. I letoèní úèast
byla nad oòekévàní poòetnó. fuk:ime nad oòekévàní,
protoÈe leto5ní uà tÍetí Akademickli tjden byl orga_
nizovén ve dnech 3.-9. z6Íí, tedy bezprostÍedné po
velké krajanské pouti do fuma. Tématiiky by1 zamé-
ien jednak na tisícileté v.lroói zaloLení piaZského
biskupství jednak na otí-zky t!,kající òeské iistorické
a kulturní skuteònosti a také na 3ir5í problérny dne_
éka. Nemúieme se zde rozepsat o jednotlivfch pied-
nóSkéch a diskusích, které na nè navazovaly. pfed-
nóéky budou vydany cyklostilované a lze je óbiednatpÍímo u: OFUS BONUM, Oppenheimerslr. 49, Dó
Frankfurr/M 70.

I.letos bylo pamatovóno.na liturgickou a uméIeckou
strónku T5ídne. Jejím vyrcholením byl ,koncert fuld_
ského orchestru s programen òeské a ilovenské hudby,
za úóasti òesk5ích umèlcrl, a pontifikàlní m$e na oslavuvfroòí praZského biskupstvj ve fuldském dómè.
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vinností nés v5ech pÌispét k znovunastolení míru a
ke kiest'anskému spoluàití, aby tak mohly opét nastat
podmínky nutné pro klid a rozvoj, pro rodinni Zivot,
vzójemnou solidaritu a spolupréci, v ovzdu5i v3estra-
ného,_respektovàni préw lidské osobnosti, bez ohleduna ideologii a piesvédòení. Na5ím heslem je heslo
Kristovo: Milujte své nepÍótele!< Kard. Silva pronesl
tato slova pÍi ekumenické poboZnosti u piíl,eZitosii
stótního svótku. Zval k smíru a k podpoie novéhc
reiimtt, pt:otoù.e 

" na5e opètovné vj,zvy kl míru, svo::-
nosri..a k vyjednóvdní z doby pied 11. ziiírn neb5,l5,.
vyslyíeny ".

SVÍCARSKO. - Svétoyti rada církyí vzpomínais
26. srpna òtvrt stoletj svého trvéní. Stato se tak bo,hosluibami v katedróle sv. petra a pak zasedóním
ústÍedního vfboru, na kterém pfedseda Thomas shrnul.
cestu SRC za jejich 25 let: od hesla ,zùstat spolu(
se pÍe5lo, k heslúm >nist spolu., >odhalit, co mù,
Zeme spoleònè vykonat" a koneòné k "spotefnéie-zà_pojit 

.do. z-épasu, kterlí svèt prodèfévào; potom uvedt
nravni drskusní [emata, mezi nimií vynikaia diskuse
g.lasismy.-a boji proti nèmu, o nenésilnSich meto-dàch sociélních piemèn, o pomoc.i uprchiíkúm ne
StÈedním, Vlichodé, v Asii a Latinské Àmerice, o po.,
moci církví k rozvoji zemí TÍetího svèta, a pak re_
feró.ty o spolupróci mezi církvemi, o dialogu mezi
kÍest'any, hindy, buddhisty, mohame d,iny a ZiSV a ko_
neònè zhodnocení dalsích pozitivních ugÀteanf pn j"O_
n6ni o sjednocení církvÍ a ve vztazíóh s kaiolici<ou
církví. SRC bude mít dalèí zasedóní svého UV kon_cem pÍíStího roku v zép. Berlínè; pÍedtím bude ve
Vídni Symposiurn o lidskfch prévech a odpovédnosli
kiest'anú. Za téma plenórního zasedóní SRi, které semó konat v DZakarté v Indonésii v roce 1975, byla
stanovena vèta: "JeÈíS Kristus osvobozuje a spo.
iuje._" I jubitejnímu zasedóní poslali svù"i r:ozdravpapeZ Pavel, ekumenick5í patriaicha caiitrràaity Oe_
meirios L a moskevskS? patriarcha pimen. Byli pÍitomni tÍi pozorovatelé i vatikónskéÀo iàtÉtariatu
pro jednotu kfest'anù. pfi SRC je dnes zastour,eno 267církví a kiestansklfch néboZenskjch spoteeensivi.
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