
9^7'B N97"3

4
ùoÉ,ivotnovú



proti Zivotu, jako jsou potrat a eutanasie, jako projev
nedúvèry v Boti prozietelnosti. Také jiní Íeèníci
odmítli strachy z pÍelidnéní, jakékoliv rasové odlu-
èovóní a hnutí za rozvod. rlterú byl den vj'zvy ukíLzat
praktickou lésku ke Kristu léskou k jeho piehlíZe-
nfm bratÍím - na velkém Kriketovém stadionu byla

"m5e píistèhovalcùo, pii níZ òetbr', piímluvné modlit-
by a zpévy byly konóny v ÍeÒech v5ech australskfch
imigrantù, také òesky a slovensky. VeIké pozornosti
se tè5i1a spoleònó ekumenické pobo2nost n ShromàZdé-
ní BoÍího l,:,dun za piítomnosti zóstupcú v3ech austral'
skfch kfestanskich církví, s liturgií slova, modlitbou
za sjednocenÍ a procesím s obètními dary ve prospèch
sociólní èinnosti církví; vùbec mél melbournskÍ sjezd
velmi ekumenickf réz: kard. Willebrands bydlel u
anglikónského primasa Woodsa, jeden anglikénsk5í du-
chovní vedl podkomisi pro sjezdovó divadelní vystou-
pení, v angliké-nské katedróle sv. Pavla byly nèkteré
sjezdové podniky a zóstupci kiestanskfch církví nech-r-
bèli na í.àdne z vèt5ích veÍejnlich manifestací. V pàtek
se na stadioné shomóZdilo více neZ 100 000 détí na
> svou <( m5i ve svlfch Skolních uniforméch, texty b:ily
zvlóét upraveny pro jejich chépavost. Pfedposlední
oficiólní veÒer patiil austrélskému pùvodnímu obyva-
telstvu - v Austràlii jich Zije na 100 000 a nèkolik set
ve svém úboru, Zivé pomalovaní, jich pÍijelo na sjezd.
Jak texty, tak i oblady byly jim pÉizpùsobeny, napf'
òtení byla nahraZena volnfm vypróvèním, mezizpév
pfed evangeliem choreografickim vistupem o Poslední
veóeie. v jejich krojích, a po evangeliu tito praví
>Australané< odpovèdéli po svém zpfisobu: oToto
slovo je dobré. " Zínéreénà slavnost > Statio Orbis -Svètové shroméZdèní " byla v nedéli 25. února, s
piímluvnÍmi modlitbami zase v Íeóech piítomnÍch,

Radostné velikonoce pfeje vsem ètenóÍùm
redakce a aclministrace NZ

také éesky a slovensky; zakonóil je svjm rozhlasovgm
poselstvím Pavel VI. z Vatikónu: .Eucharistie a Kri-
stova léska, kterou na ní vidí, mà v3echny lidi vést
k aktivní pÍemèné svéta v místo lósky, spravedlnosti
a míru. - S velkou radostí byla pÍijata zpràva, i.e
byl oficiàlnè zahdjen proces blahoÍeòení první austral-
ské rodaòky sestry Mary Mc Killopové, zakladatelky
sester od sv. Josefa (zemÍ. 1909). Kard. Shehan za
dnù sjezdu udèIil knèZské svècení Sesti jóhnúm, z nichí
jeden byl syn jednoho anglikénského australského
duchovního.

Sjezdu se aktivnè úòastnili také naÈi metrbournÈtí
katoliòtí krajané, vedení Otcem biskupem MoÌkovsk5lm
a prelétem Th Dr'. Petrem Lekavlím z USA a místním
duchovním sprévcem dp. Josefem Peksou. Pana bisku-
pa piivítalo pÍi pÍíjezdu dèvòótko v nérodních krojích
kyticí òervenomodrobíljch karafiétù; on koncelebroval
s ostatními òeskÍmi knéZími m5i svatou a kàzal òesky
a anglicky v den zahàjení a zakonòení - pÍi51o 150'250
iidí. rJòastníci také uspoúódali mezi sebou sbírku na
iímskou kolej Nepomucenum. Panu biskupovi MoÍ-
kovskému darovali na pamétku jeho nóvétèvy kovovou
plaketu s 83 òeskjmi granóty.

NSR. - TradiÒní, uL 23. sjezd na heslo o Na pomoc
pronésledované církvi - Kirche in Not u v Kònigsteinu
se letos bude konat od 8. do 12. srpna na heslo

"Mlddei mezi Marxem a Kristemo. Budou to referóty
o situaci mlódeZe na Vfchodé i Zàpadé a její takoika
volba mezi Marxem a Kristen.

Blahopfejeme bievnovskému Otci opatovi Anastdzi
Opaskoui, kte4f 20. dubna slavi spé Sedesdtiny. Opat
Opasek se usídlil v Rohru v Bavorsku, v némZ pokra-
Òují ve svém ieholním Zivoté némeòtí benediktni z bliv.
klé5tera v Broumové, odsunutí po r. i945.

V rómci seriélu pÍednàéek o orientaci organismrh
jako dynamickém problému osvètí promluvil té2 prof .

dr. Josef Kratochvil na téma: "Orientace kalaharskjch
KÈovékù a Hotentotù v prostorù a òasen. Piednàéky
poiódala Stuttgartskà universita, mnichovskó Svo-
bodnó ukrajinskà universita, Svaz nèmecklich bioloeú
a odbo ka SVU ve Suttgartu.

SVYCARSKO. - ós. spoleònost pro védy a urnèní,
Òs. beseda > Svatopluk Òech u a òs. klub o Jan Palach o

pÈipravují I. festival èeského a slovenského uméní
v zahraniòí. Ródy by téZ pomohly pÍedstavit Svfcarské
veÍejnosti ós. umélce i z jinlich òóstí Evropy a je
eventuàlné zorganizovat k vzójemné pomoci. Informace
po3le: Cs. klub,,Jan Palach", Postfach 2961, CH-8023
Ziirích, Schweiz.

HOLANDSKO. - Ma1íÍ a sochai Zdenèk Budínsk'j
se zúòastnil qistav ve Weefhuis v Zaandijku v kvètnu
1972 a ve dnech 27. ledna, aL 4. února 1973 napÈ. , ima-
ginórními ( obrazy kardinàla Berana a Franze Kafky.
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