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òinem v morélní oblasti, protoZe Zàdnf soud nebc
parlament nemoho,u zménit BoLí zdkon, zakazující
usmrcení .nevinného," píSí biskupové a vyrSvají pe.'-
sonól katolickfch nemocnic, aby odrnítli jakékoliv
oÈetiovóní, které mó za nósledek potrat. " Z:téíka nai-
deme ve dvousetletfch dèjinóch naéí zemè rozhodnuti,
které bude mít tak tragické nésledky pro na5i spo-
leònost, kterou jsme povaiovali za civilizovanou. Utra-
cení poòatého ùivota v kterékoliv jeho fàzi je zloòin. o

PÌedseda americké biskupské konference kard. Krol
nazval néiez "dovolením vraidit", vytkl Òtenúm Nej-
vy5éího soudu, Ze ignorují objevy lékaÍské védy, ie
kaZdó lidskó bvtost mó vlastní osobnost od okam-
Ziku poóetí aZ do chvíle smrti. Proti potratu nejsoujen katolíci, poznamenal, ale féù véiící pÍísluSníci
jinlich vyznéní, tak napÍ. protestovali: leckopravo-
slavnf arcibiskup obou Amerik Jakovos, ruskopra-
voslavnji metropolita lrenej, kterli protestoval u pre-
sidenta Nixona, a úòastníci zasedàní Rabínské Zidcv-
ské americké rady. - Rozhodnutí vyvolalo odmítavi
postoj i v' jinfch zemich, jako v Rakousku, Itàlii,
Francii a NSR, v nichi se uZ de13í dobu vede diskuse
o stejném pÍedmètu.

Pii instaîaci presidento Nixona zastupoval katolické
obòany USA newyorsk5î arcibiskup kard. Terrence
Cooke.

SPÀNÈLSKO. - Spanèlètí biskupové vydali zévérenr
svého zasedóní spoleÒné prohló3ení tfkající se pr.obla-
mù socióIní spravedînosti a poméru církve ke stdtu.
Církev mà posléní néboÈenského rózu; múZe v3ak
a mó podévat piínos k ustavení i hmotného iédu.,
kterli by odpovídal BoZímu zítkonl.. Je to povinností
pÍedevéím véiícího kiest'ana, kte4f je nejen òlenem
duchovní spoleònosti, církve, ale i pozemské spoleÈ-
nosti, v ní2 m6 jednat podle hlasu své víry. Tato
òinnost kÍestanova se mùZe dít rúznlim zpùsobeln,
protoàe Zédnlf politickosociólní systém nedovede plné
v5ròerpat bohatství evangelia, a proto je opróvnèn.ú
v òinnosti at individuélní tak i kolektivní jisrli piu-
ralismus, pro nèjZ stét musí vytvoÍit a ponechat nÉ-
leZit1y' prostor. V$ichni kÍesfané mají pracovat za
uskuteònéní spravedlnosti, kteró spoòívó hlavné v
osv'obození od hÍíchu a jakéhokoliv druhu zotroòeni,
at' uZ ekonomického, politického, sociélního nebo kui-
turního. Biskupové mají pràvo a povinnost ozr,aóit,
co se poÈadavkùm této spravedlnosti protivi, i ze
strany stótu; kdyby mlòeli, zpronevèÍili by se poslóní,
které jim uloàil sém Kristus. V druhé òósti provoléní
biskupové v duchu II. vat. snému pfipominaji, ùe ci:l
kev není vé+zàna na ùétdné politické, hospodéÉské nebo
sociélnÍ zfizenî a na i.6dnou kulturu, je svazkem jed.
noty mezi rozlión5?mi lidskfmi spoleòenstvími. V rém-
ci této nezóvislosti biskupové volají po revizi konkor-
dàtu z r. 1953, po zruÈení konfesionàlního r6zu Spanél-
ského stótu, pÍejí si, aby se piedstavitelé stàtu ziekti
svfch privilegiÍ pÍi jmenovéní biskupù, a sami proje-
vují ochotu zÍíci se svjch svyich obòansk5îch vj'sad.

Katolické POLSKO oslaví fento rok 500. vlfroòí na-
rození Mikulé5e Koperníka. Slavnosti v]'vrcholí v die-
cézi Varmin, v níZ se v Toruni Kopernik narodil a
pfi jejíZ katedróle byl kanovníkem. Svou teo,rii o krou-
i.ení Zemé kolem Slunce vyloiil ve spise > O obèzíci:
tèles nebeskjch knih éestero <, kterf vénoval papeZi
Favlu IIL, velkému pÉíteli astronomickfch vèd.

UZ lo'ni vzpomínali 750. v1íroòí pÍíchodu prvních do-
mínikónù do zemè; v první skupiné byli sv. Hyacint

a bl. Òeslav, kterlt z rukou biskupa Ivo OdrowazepÍijal spróvu krakovského kostela NejsvétèjÉí Trojice,
odkud se pak do,minikéni roz3íÈili do celé zemè.

SOV. SVAZ; - Patriarcha Pimen zbavil v5ech funkcí
pravoslavného arcibiskupa z Vologdy a Novosibirsku
Pavla Golyievo > pÍo poru3ovànÍ kanonicklrch pÍedpi-
sú, pro chovóní nedùstojné církevního pledstavitéle
a pro neschopnost fídit církevní Zivot <. Zàpadni po-
zorovatelé spojují sesazení s Zàdostí arcibiskupa pavla,
aby,volba patriarchy v óervnu r. 1971 byta tajnà,
a kdy? to byio odmítnuto, volby se netióastnil. Taképrj protestoval proti omezovéní nàboàenského Zivota.
Arc. Pavel pochíví z ruské emigrantské rodíny; po
druhé svètové vàlce nabídl své sluZby ruské pravoslàv-
né církvi v Sov. svazu.

Biskupové URUGUAJE odsoudili jakékotiv ndsiîí, al
se ho dopou5téjí revoluòní podvratné organizace nebo
i vlàdní orgàny a vojsko. VSechny lidi dobré '"rlle,ryz'vají, aby v této pro vlast tak téZké dobé, pra-
covali spoleóné za upevnèní vnitÍního míru. Volají
rovnèZ po potfebnjch sociàlních reformóch, jejichZ
odklàdéní je hlavní pfíòinou stoupající podvratné òin-
nosti.

V PARAGUAJI biskupové spoleònim pasts;Ísk1im li
stem upozoriují véÍící, i.e církev md prtívo pranj,í.ovat
konkrétní be4próttí a púsobit jako morélní netlakovó
síla ve prospèch osvobození a respektovóní zíkladních
lidsk5;ch prév, jsou-li lidé utlaèovóni nespravedlivS?m
sociélnè-hospodàÍsklim ziízením. Pravà síla církve vSak
z,3.stéxà ve slovech evangelia, pokole a chudobè, a proto
téZ biskupové odsuzují pokusy o nósilné vyÍeSení né-
kterych naléhavli'ch problémú.

Potrvéli souòasnf nedostatek knéZstva v MAúAR-
SKU, bude .; pÍíÈtích deseti aZ patnócti letech necel1y'
tisíc knéÍí pod 45 let. Roòné je svèceno 40.50 knèZí,
v5ech seminaristù je na 300. Hrozí ne;bezpeéí, ie zí-
stane neo'bsazeno asi 500 far.

Situace kÌest'anú v PÀKISTANU se stóle zhorÈuje.
elenové Bhuttova kabinetu veiejné prohlósili, Ze bè-
hem nèkolika let vyhladí kÍest'any ze " Svaté zemé
Pékistónu". Pókistén, se slt'mi 97,2o/o mohamedànt3.
(1,5% hindù a A,8%o kiestanú) se povaZuje za n6bo.
Zenskf mohamedónsk5i stéLt a nezne néboÈenskou svo-
bodu v naòem slova smyslu. Opètovné se objevují
hlasy proti misionóÉfrm, vyzjrvající vypovèdét je jako
Spiony, protoZe pod zéminko'u nóboZenství pracují pro
cizí mocnosti. Y z6ii 1972 byly zestàtnèny vÈechny
misijní, 5ko1y, a tím byti misionéÍi zbaveni moànosti
r{chovné pracovat. Absolventi misijních Èkol nachó-
zejí jer. velmi ztèZka préci.
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3. èíslo Nového àivota vyÉlo v Èi-; t. biezna 1973 - Yytiskta P.U.G. Romao Piazza della Pilotta 4, - Italia




