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ch.rvní sprévu, a P. Vojtéch Hrub'it, sekretéí. óeskéiri:
néboZenského stÍediska. Promluvili o èinnosti tohcio
Íímského stiediska, promítli fiim z pouti do È.íma u
pÌíleÈitosti praZského milenia, z prózdninovfch dét-
skjch tóborù a ze iivota pana karciinóla Berana a tak
utuZili naÈe vzàjemné spojení. Navétívili misii I, Ko-
línè, Frankfurtu, Norimberku, Mnichovè a Stuttgarté . -tam jejich név5tèva tvoi.ila jeden z boclù prograrrr
" Podzimní slaynosti < a vyvrcholení " Setkóní mîa.
d'jch", uspoÍódaného na zómeÒl<u Freihof v Kircl:-
heim/Teck. PÍi51i na nè chlapci a dèvòata z NSiì.,
Vídné i Svfcarska - o smyslu Zivota napÍ. promlu:,il
k nim jezuita Jan Dofek, o, lósce a otàzkéch, kteié
klade, Eva Rédlovó. Mons. Skarvada a p. HrubSi se
zúòastnili také spoleÒn}ích porad misionóiù v Eliivan-
genu.

Na 35000 osob se zúòastnilo 9. iíina manifestace .v

Bonnu, kteró byla protestem protl chystanému zékonu
uvolÈujícímu potrat. V òeìe protestního prúvodu kró-
òeli kardinéiové Dópfner z À4nichova a Hòffnel z
Kolína.

Kard. Dópfner, kter! letos oslavoval své stÍíbri,é
biskupské jubileum, vykonal ètyldenní nóyitèvu v pal-
sku, na pozvóní primasa kard. Wyszyriského a krakor-
ského kard. Wojtyly. Byl ve svatyni p. Marie v een-
stochové, v TÍebnici, kde je pohlbena svaté Hedvik:r,
uctívané hojné v Polsku i v Némecku, a také v Osvie-
Òimi. Prohlósil tam, ie pevnè doufà,, Le od nynèjéiea
Poiàci a Nèmci budou Zít v bratrském pÌételství.

tls,\. - Mezi dvanócti budovami, které dostaly òest-
nou cenu Americké spoleònosti architektú - nejvyÈíí
poctu na oblasti architektury -, je téZ opatství si,..
Prokopa v Lisle, dilo chicagskjch architekiú Loebla,
Schlossmana, Benetta a Darta. V odùvodnèní se vyzvc-
dó jednciduchl(z styl budovy, její funkònost a souiarl
mezi ob-vdlím ieholníkù a kaplí. óestné uznéní dostal
ré2 kostei farní sv. Frantiéka Saleského v Muskegot,
ve stéîé Michigan.

V USA v-v51y anglicky dvè knihy o óSR: ,,Dèjín:.-,-
és. repubLiky: 1918-1948 < v r-edakci profesorìi Viciora
S. Mamateye, amerického Slovéka, a òeského exulanì_a
Radomíra LuLi. Mezi autory jednotlivS?ch statí jsou
nejen Òeéi, jako Ludvík Némec, E. Téborsklí, ale i
vèdci nèmeòtí, Potók P. S. Wandycz a americk5í odbo:r--
ník na Mnichov K. Eubank. Vydala Princeton Uníver.
sity Press, Princeton, N. J. 08540. (Cena 9,25 dol. bro-
iovanlt vftisk, vézan! 22,50 dol.) A druhà kniha o pl!
ruóka o Ceskoslortensku - Area Handbook for Czecq-
slovakia < (.,rydala Amercké federólní tiskérna - U. g.
Gcvernment Printing Office, Washington, D.C. 20401,
cena 3 dol.) shrnuje vSechny zàkladní údaje historické,
39mèpisné, politické, demografické, hospodóiské apod.
Kniha zahrnuje òs. historickli vlivoj aZ do podiimr-r
roku i971. Sestavil ji kolektiv védcú v povéieni An:u-
rické university ve Washingtonè.

KANADA. - Ceskd misie sv. Vo,jtécha v oblasti Ki1 .

chener-Hamilton oslavila svétek sv. Véclava 30. zài:i
odpoledne s1avn5?mi bohosluibami v slovenském far-
ním kostele sv. Cyrila a Metodèie v Hamiltonè. po ní
byla taneóní besídka ve farní hale. óeskó m5e svat;ije v Hamiltonu (204 Park Street N.) kaZdou posledni
nedéli v mèsíci ve 4 hod. odpoledne a v Kitchenerr_r
(56, Duke Street West, kosiel P. Marie) kaZdou druhcri
nedèli v mèsíci v 10 hodin dopoìedne.

Sloven5tí jezuité zaloùili 2. ziii pii svém Misijnín
domè v Cambridge (prov. Ontario), diíve Galt, Sloven-
ské duchoyné stredisko. Posvétil jim je biskup z Gary,

Ind., mons. Grutka za piítornnosti biskupa Otce pavla
Hnilici a velkého poòtu kanadskSích a americkjch Slo-
vókú a knèàí. Souòasné b5'la odhal.ena bronzov:à socha
bésníka Martina KukuÒina od slavného chorvatského
sochaÍe Ivana MeÈtroviòe. Stfedisko obsahuje kapli,
síÈr pro zaseddní, tiskórr..rr, knihovnu a poúostiniké
pokoje. Jedním z prvních podnikú novéhó Strediska
bylo utvoÍení Vfboru pro vydéní díla Teilharda de
Chardina ve sloven5tinè. Slo.renétí jezuité kromè mi-sijní òinnosti se vénují také vydóvàní nàboZensk;i.ch
knih - vedou edici Dobró kniha. Adresa : p,O. ilox
GaIt-600, Cambridge, Ontario, Canoda NIR. SW3.

- 
rlfady NDR dovolily katolické Charitè, aby po tfi

dny kona.la veiejnè na ulicích a v domech sbírku na
sué.podniky, které financuje: na nemocnice, sirotòince
a jiné ústavy.

Na zaòétku listopadu se konaly oslavy 200. u.jroéí
pastauení berlínské katedrdly syaté Hedviky. Uiady
NDR, na jejími. území IeZí katedróla, neudélily vstupnl
vizum mnichovskému kard. Dòpfnerovi, tÍebas byi v
letech 1957-19ó1 berlínskjm biskupem a jedním z inlav-
ních_inicidtorú obnovy katedrély, témòi zniòené néletyza druhé svètové vàlky. K oslavém poslal pozdrai
papeZ Pavel.

NORSKO. - Do nového parlamentu > Stortingu <
byli zvoleni dva katolíci: za konservativní stranu prof.
Roar Langslet a na novou stranu > Andres Lange u
rektor.-Slettebò. Langslet je nadto pÍedsedou parla_
mentního v5;boru pro církevní a èkoiské otàzky -vSeobecnè se to komentuje jako dúkaz otevfeného
smlfSiení NorJr.

POLSKO. - V Toruni se konal v ràmci oslav 5i10.
v5iroòí narození Mikulà5e Kopernika >> Sacrosong - 73 ,<,
od 20. do 23. zàií. Byl to festival du,chovní-hudby,
instrumentélní, vokélní i sótistù. Sacrosong by]. za-
héjen v bazilice sv. Jana, v níZ byi Kopeinik- pÍed
500 lety pokí'tén. IIeslo prvního dne, vènovaného icela
vzpomínce na slavného astronoma a matematika, zné-
Io: >Cínt blíàe yesnúru, tim btíie Boh.u a lidenz<.

ALZÍRSKA vlóda vyhlésita bibli za zak(izanou knihu.
S_ okamàitou platností nesmí bft importovóny ani Sta-
r5i ani Nov5Í zàkon.

FINSKO. - Oba pravoslavní biskupové odmítli v
spoleòném pastliÍském iistè. pferuSení tèhotenství. Lidéjson v manZelství > spolupracovníky na BoZím stvoii-
telském díIe", a proto není jim dovoleho séhnout ze
svého podnètu k znièení Zivota, jemuZ dali vznik.
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