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wnikající meditaee o poku3eních Pàna JeZíSe a poku-
5eních na5ich pod nózvem > Kristus a kfest'an na
pouÈti<. Den byl zakonóen koncelebrovanou roÈí sva-
tou. Duchovní obnovy se, navzdory neo;byòejné ne-
pÈíznivému zimnímu poòasí, zúòastnilo na 40 krajanù.
Aby rodiòe malÍch détí nebyli z úòasti vylouÒeni,
zaildila si Sr. Konstancie pÌímo na místé malou pro-
visorní Skolku, kde se cellf den o dèti starala.

Péòí dp. Maxe Kandlera se konají v naóí kolínské
arcidiecézi pravidelné v n.èkolika méstech éeské bo-
hosluZby, u nós rr KoÍíné kai.dou sobotu v 5. hodin
odpoîedne. Teprve po nóvétèvéch nàiich rodin, které
nó5 duchovnÍ Ofec zaéal jiZ pÍed dvèma léty navStè-
vovat, bylo moùno zaéít s òeskou m5í svatou. Nejlépe
nav5tèrrované naSe bohosluZby jsou v Kolíné a ve
Wuppertalu. PÌestoZe v na5í oblasti bydlí nèkolik tisíc
Òechú, zjistili jsme, Ze jen nèco pÍes 5% jich cho-
dilo doma do kostela. Z îolto si lze vysvètlit i rnenÈí
úòast u nés. VZdyt' mnozí z roku 19ó8 jsor.r nepokÈtè-
ní a vùbec nic nevèdí o nàboZenství. Pan faróÍ slouZí
mÈi sv. také v Bonnu a v Dússeldorfu. Ov5em stií-
davé. PIes neutèèenf stav méme nadéji, Ze se situace
bude lepéit, P. Kandler pro nés píSe a vydóvà pra-
videlné obéZníky s pèknou nóboZenskou vfukou, pÈi-
pravuje k sv. biÍmoviní, pii némZ màme zpÍvat mSi
De Angelis. Snad nós bude biimovat sóm pan kar-
dinól Hòffner. Méme téZ radost z naSeho nového far-
nÍka pana Pachmana, kteqí také nav5tèvuje na5e bo-
hosluZb5, spolu s manZelkou a s tchiní. Od podzirn-
ku do, jara niis také nékolikrét navStívil pan opat
Opasek, kte4f bydlÍvà u Kolína v opatství Siegburg.
Chceme P. Kandlerovi pomóhat pii préci v apo5tolétè
a dèkujeme mu za vykonanou próci. y. S.

SVYCARSKO. - Ve dnech ó.-8. dubna se v moder-
ním exerciòním domé sester dominikrínek z Bethanie
v St. Nikiausen nad sarnenskjm jezerem, v kraji po-
svéceném modlitbami 5vj'carského svétce bratra Klau-
se, seélo 50 na5ich krajanù vSech vèkovjch skupin
(jedna úóastnice se tam doíila 17 let), aby si pod
vedením Dra. Jaroslava Skarvady vykonali duchovní
cviòení. Dny zasvécené modlitbé a rozjímíni pomohly
sblíZit v kfesfanské lésce cechy ùijící ve vÈech èà-
stech Svlicarska. Uòastníci budou na toto setkàní jeÈté
dlouho ródi vzpomínat.

Sdruiení blfv. òs. politicklich véz ù uspofàdalo kon-
cem února v pieplnèném sóle kostela Dobrého pastf-
Íe v Curychu veÍejnou òlenskou schrirzi k vfroéí tlno-
rového puòe 1948. Hlavní projev mèl dr. E. Rehók,
Íeditel paÍÍZské kancelóÍe Acenu. Dal5ích 30 umuòe'
n1y'ch, popraven5ích a zemiellfch po,litickjch véznri bylo
prohléSeno òestnlimi ò1eny SdruZení. Po schùzi cele-
brovali èe5tí a slovenStí misionóÍi ve Sv}ícarsku v
krypté kostela smuteòní rekviem za véechny popra-
vené a umuòené politické vézné.

RAKOUSKO. - Jednota sv. Metodèje ohlósila po-
lad svlch letoÉních poutí: 27. kvétna putují na5i
krajané k P. Marii Lanzendorfské, 19. srpna na Ha!'
nerberg a 15. zàií do MariazeîL. Na 50 se jich pÍihló-
silo na srpnovou pout' do Ríma, " ve élépéjích ètyf
praZskfch biskupú exulantù...

Leto5ního festiuatu televizních filmù s ndbolenskou
tematikou, kterl/ se konal v Salzburku, se zúèastniio
také nèkolik socialisticklich zemí. Tak vzbudil velkli
zójem devadesótiminutovli zé.:bér o volbé a intronizaci
ruského pravosiavného patriarchy Pimena, natoòeni
péóí moskevského patriarchótu, ale zaslan! na soutèZ
pod hlaviòkou sovétské televize, tiebas ta ho nikdy
nevysílala - tedy zÍejmé za úéelem propagandy.
Jednu z cen dostal holanilskjr film u Velikonoce v Ru-

munskrr", natoòen1f bez jaklfchkoliv vedlejóích úmyslù.
Dva zàbéry z Jugoslóvie se zab5ívaly Zivòtem taméj5í
katolické církve. Trochu piekvapení vyvolalo, Ze ia-
kouskó biskupskó konference dala svou cenu 5védské-
mu pacifistickému filmu "Kopí ue jménu Jelíiotuu,
kterÍ mél otevÍené prctizípadni tendenci.

ALBANIE. - Podle zpró,v z Jugoslóvie byl zastÍe-
len v Albànii sedmdesótilet5í katolick! knéz Stéprin
Kurti, vézeí v koncentraòním tàboÉe v Lu5nje najihu zemè, protoZe pokitit díré jedné lenv, kteió ho
o- to poÈódala. TÍebas .se tak stalo v nejvètèí tajnosti,
ukézalo se, Ze byl pÍece jen pozorovén a udrín.- Albó-
nie se uZ r. 1967 prohlésila za pl.vni ateistickj stót
na svètè. Ie zakàzéno jakékoliv veiejné vykonàvéní
nóboienskjch funkcí. Véech 2168 kostelù, me3it, klé-
Sterú a modliteben bylo.zavfeno, zniÒeno nebo uròeno
k profónním úóelúm. O tragické nàboZenské situaci
v Albónii mluvil Pavel VI. ke kardinéú&m 22. prosince
1972 a v nedéli 1. dubna, tÍebas ji nejmenoval, prosil
o modlitbu za véechry taméjSí vèÍící (str. 107).

V ZAIRÉ, bliv. belgickém Kongu, do5lo k noyému
zhoriení pomèru mezi církví a stétními pÌedstaviteli.
8. února bylo zastaveno v5rdàvéní 31 nàboZenskfch,
vétÈinou katolickjch òasopisù, mj. mezinórodnè znémó
francouzsky vydóvanó >KÍestanskà Afrikao a >Revue
afrického kléru n. UZ pÍedtím piední óasopis hlar,rrího
mésta Salongo uveÍejnil ostré útoky pr,o.ti konZskému
episkopótu; biskuprlm se vytfkala >podvratnà òin-
nost ve spojení se zahranióními kontrarevoluéními
kruhy". UskuteÒnéní revoluce prv ù6da, aby v5echny
masové prostÌedky byly v rukou stàtního komisariétu
pro osvètu.

FRANCIE. - V Lille zemiel ve vèku 89 let kard.
Achilles Liénart, blfvalj místní biskup, jedna z cilra-
rakteristicklích postav katolické Fîancie z let pied
vélkou a bezprostfedné po ní. Vynikl zv,1ó3tè svlim
aktivním zàjmern o Èivotní poméry pracujících, jako
pracovník v hnutí JOC a sv1ími neohroZenfmi pro,testy
proti nésilnostem.nacistickjch okupantù.

FaÍíZskf arc. kard. Marty slouZil m5i svatou /c 300.
vjroóí smrti Moîiéra. Nékolik pÌítomn5ích hercú pÍe-
èetlo' úryvky Moliérovfch spisú a pak vfro,ky slav-
nfch spisovatelù vyzvedajících velikost mistra fran-
couzské komedie ze 77. století.

USA. - Dp. dr. Ludvík Nèmec, profesor teologie
na Rosemont College ve Philadeiphii pÍipravii kníZku
o' vzniku óeskoslovenské církve v î. 1920 " óeskoslo-
venské kacífství a schisma., kterà vyjde letos v nó-
kladu Americké filosofické spoleónosti; tato spoled-
nost mu také udélila stipendium k napsóní studie
o kiest'ansko-demokratickém sblíZení s man<ismem v
óeskoslovensku v r. 19ó8.
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