
978 ds?8

v
ry

rtovú Livot



Sloyenskoóeské utínoéní pùtnoèní míe syaté v Nà-rodním domè Òs. klubu v JiZnl austialii- v Adelaidese leros zúÒasrnilo pÍes 'l30 osob. Sfoulìì 
'ji 

a kàzalsruvensKv sateztan p. A. Silhdr, Lid odpovídal òesky.eeské.vàroiní koledy zpívali stfídavÉ t"à uji"f,"i ,r"Uo
Jed-enactlctenny pèv'eck1î sbor ós. klubu. Vjeobecnéradost z jakéhosi duch-ov-ního ,rau.ai,-r U" vlasti tyiazkalena zpràvou, Ze p. Silhór t.rv Àa"Liàe opustí.

. iN-Gl-IF. - Svétky Narození Spasitele osTavlta lon-djnskd katolické obec_ bohosluZaaÀi lib.-v'tapti naMount Street tak i v kapli ve "V.l.hú;io. Zde mèli
lu5é 'Silvestra frochu linak,,, u oìoo frodi., veòe,byla mèe svatà s podékovéním pan" Éoiiu za rak 1972,a po adoraci od deseti d-o dvanócti pÍivítali nov5Í rokpùlnoóní m5í svatou. - Dèti z Aopdo"aìi'-itoiy-mety
svou vdnoòní besídku v nedèli 

-17. 
prosince; mezipésmem Ííkének a koled pÈi5el k "i* 

- 
tf,tit,rlaS uv5echny, protoZe vSichni Uyli hodní, o;UAìro"al. Hneapotom úòastníci besedy ili na Tr'afaîgar Square, azpívali u stromeòku. - Mtadí se doúfe-ihostiti svéhoúkolu pii vystoupení na mltícleZnicrci--p"rtir^t, uGaumont State Theater v Kilburnu pofóJanem Stu-

fjlo-u nr9 evropskou vzójemnost; zata.rcoralì-èést Òe-ské besedy, mor.avskly' verbuùk a slovenskÍ Jupàk. _ Vsale na Mount Street pokraòovaly pÍediàSky: první
sobotu v_ listopadu rnluvil Alex. Tomsi5? o taiìitu yln_
dimíru Hoîanovi a dr. J. Kadlec o kiuzli-'lenezuely,v prosinci Frant. Fi5er o Jaro,sîayu Jeàkovi. KaZcloutietí so'botu v mèsíci jsou ve Velehradè , Hovory o
ndboienstyí <. první, v iíjnu, byl na téma o Bible
-.slovo BoÈi - poselství spàsy", v listopadu oJeZíÈ
Kristus, pramen spósyo.

USA. -- Ve dnech 10.-12. Iistopadu se konal ve Wa-
:Hlq!o"g ó.. sjezd Spoleónostl pro vèdy a uméní(SVU). Novjm pÍedsedou byl zvolen di. f'ranti5ek
Schwarzenberg, profesor na université Loyola v Chi_
cagu, generólním.tajemníkem zústal dr. Éanuó Lexa,profesor na Neu'yorkské université. SVU mé dnes ko-
Iem 1500 éLen|, z nichZ je 65% v USA, 16% v Evropè
a 

_1.3,7 v-Kanadè. Diplomy òestného òlenstvi byly odév-
zdétny dr. Jar. Nèmcovi z Washingtonu, jediromu ze
zakiédajících ò1enù, a prof. srovnàvací liieraturv na
Yaleské universirè dr. René Wellekovi. pfed;ral" ;_
decké èósti sjezdu byly rozdèieny do patnócti katè_
e,orií, napi. StÌedovèké eechy a Moraval óeskosloven_
sko po druhé svètové vólce, Slovensko _ Slov,enské
nàrodní povstàní a HospodéÍskf a sociàlní stav ees-
koslovenska. Veìké pozornosti je té5ilv ukàzkv z dèl
novÍch óesklich a slovensklfch spisovaielú.

- U.SA mají dva bískupy óerné pleti: dosavadní 491et1í
faràÉ v Asheville, N.C. Josef Howze bvl imenovàn
svètícím biskupem v Natchez-Jachson, Mó. Mons. Ha_
Iglq R. Percy - rovnéZ òerné pleti - je pomocnlfm
biskupem v New Orléans.
.!' prosinci bylo t;ysuéceno na jrihny v chicagské a.r-

cidiecéz,i 97 muùÍr, z nichi tÍicet-b5,1o òerné plJti nebo
Spanèlsky mluvících. Tím, stoupl ioóet stét5ich jéhnúv americké katolické církvi na 2TS, na ténto úÍadse piipravuje dal5ích 808 muZú, z velke vèt5iny Ze-
r atjich.

FRANCIE vydó pÍíleZitostnou znómku k 100. vfroòí
narození sv. Terezie od JeZíéka. Sérii o dvou zlémióchvi'dó ke cti lisieuxské svètici také africkó republika
Kamerun,

13. Iistopadu zemfel nèkclejSí pfední pracovník vnàrodních i mezinérodnicH tàtoticty.cn -oieiiizacicn,
publicista a redaktor katolickl(,ch òasopisú jo.èf fof_

liet. Nékolik let byi pledsed.ou ústÍedí mezinórodníhoor ganiza ci k atol i ckúch muZri, p f e A s e Jou Èru-"lco ur sfr5;.1,sociétních tfdnú. i{. rsó8, tà'mì-uviJ ?i-j"t, ." o"rl'ysvètit na knèze.

- BURUNDI. - Jezuité se vzdali iízení unittersitníkoîeje Ducha svarého v mèstè n"z"mtì.à. éirtcli tutprotestovat proti vlnè teroru a vraZà8"í, kteró senesla.zemí v jarních.-a letních -ù;i.h'^; jíi padlozJ obéf' yíce nei I00000 ptístu5"it,i lfàirÈho kmene.
It^:l: .* -ls.pi up,.?yae tresiinsry-i'oùiunv .,a,uoosuzuJr ty, kdo dali k teroru podnét nebo se hoúòastniti. Souhtasí s burundskjii ilJily, il"tí neoh_
lîz^Tè lr:îasili, Ze z-auit nóinnJÀ"1.!''tÉ)r.5;rn nri_cnem,, steJne 3_ako vyuZít nepokojú k vlastnímu obo_
l9c9nl, I(-prenèní, oZebraò_ovéní vdov a sirorkù a jejichf.!ríní. Zttstat ve vedení koleje byla tv .póiip.a.. 

"uzmínèn1ich zloèinech. Rdd zaóhovà ,oo, ué..rort lr5._
."htdÍ- a tèm, kdo jsou aoU.é v,nfe u--i.ao nt.aibudovat svou vlast v àuchu .;eanoty a ù.fì. v"r_"
11n_9vèd1os1 za v5Tch.ovnou òinnost,":rt-il.' ji budemocr vyKonavat za pÍijafelnj.ch podnrínek.

RAKOUSKO. - Naíi krajané ye Vídni se se5li napúlnoòní m5i svaté v òeském t o.t.tiei., ,-ru-l"rr.r*"g,,a pak na stavné vónoòní mÉi na Hod b;;i. 
^i"Stè 

renden veòer mladí mèti sraz na jiiri;;;;istí, abys.poleò.né..odjeìi do p.t'at7enu, aby se tam póa'-veaenim
P. Spidlíka obno,"'ili na duji i na tgle. Slioda Ze l.to.nadÈenci lyZaii nadarrno vezli vosk I "p.t"u". V.atitse na Novl/ rok a na TÍi krríle Èti potèSit zpévem, slo_vem i malfm dóreékem-na5e staròí, ,r"-o.rri-u opuStè_né ftrajany. piedrím byla poutní .iu;";rt k; 7ti praz-
skiho Jezulétka u òéskéÀo betléma 

-"u --i.*rr*.grr.
Pilnè piipravují tance pro svùj thr, ù;riìude lZ.února v horním séle dvorany S.rr*".Éniàrlór. _ s. p.o_
since- byla ve Votivním kosteje 

"Z 
t ulitii-tlí! ndrodft.

.:t",yll^,j 1l:ibj:k"p koadjur.or ri"r..- :a.îvl, krerliv Kazanl mtur.il o novinnostech hostící zemé vùòi

.cizjycú-m,--krefí Zijí na jejím území. pÍed kosretem
Hl" h:9b"" 

. 
s9.hui òeskóú , Îsicriàt -pola*lruj._"

reoe < : mesnt cteni a .také zpèvy byly ve vjech Íe_òech rakousklich menSrn.

-KANADA. - Ceskó. misie sv. Vojtécha (v hamilton_ské diecézi) oslavila spoleònè vaíotni 
-suatlí 

u ,a-rov,eù podèkovala Bohu za milosti a dobrodlní roku
1972 pÍi bohosluZbéch 31. prosince o f.oii"f. !u. cv.ifua M_etodèje v Hamiltonu. Mée svató Uyta oUèiovan zadr. Josefa Òerného, nèkdej.Sího pf"AstaíiillÉ-èi. .t.urrvagràrn.í. -.. V.listopadu si na5i traiunJ ivtunali du_cnovnr cvteenÍ za vedení p. Franti5ka Dostiila, mu_ù.ové v Guelphu a Zeny v Hamiltoriè.
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