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Òtenéie NZ zdraví òeské dèti ze SYDNEY v Austró-
lie, ze své vónoòní besídk,v. S nimi jscu vyfotograio-
vóni místní svètící biskup KeILy a jcjich duchovnr
spróvce salesión Otec V. Onclróíek.

SVU mluvila dr. B. Bradbrookové , O Òs. literatufe
z poslední doby", v bieznu red. R. Kopeckli na téma

" Piedchùdci a pùvodci BreZnévovy doktríny o ome-
zené su-r'erenitè ". - Letní tàbor v St. Mary's Bay budr:
letos od 3. do 17. srpna.

Do KANADY se v roce 1972 pÍistéhovalo 246 Òechú.
a Slovókú; v tî.1971 jich bylo 386, a r. 1970 141,1.

V Edmontonu, v Muzeu provincie Alberta, byla
1. kvètna oteviena rrjrstava " Ceskoslovensko, CeÍi a
Slovóci y KancLdè n. Hlavní projev mè1 starosta mèsta
dr. Ivor Dent. Vjstavu piipraviia místní odboòka es.
nérodního sdruZení v Kanadè. Mezi òestnymi hosty byi
albertskf ministr kulturl' Horst Schmid a poslanec
Skore5'ko. Po prohlídce vystavenjch exponótù byl v
sdle muzea promítén film " Sedm dní k zapamato-
véní", o sovètské invazi v srpnu '1968.

SKANDINÀVIE. - Koncem dubna a zaòétkem kvèt-
na nav5tívili naée krajany ve Skandinévii dva òeétí
knéii z Éinea, ntons. Iaroslav Skarvada a P. Vojtéch
Hrub!,. První je delegét Svatého stolce pro òeskou
duchovní sluZbu a piedseda óeského néboZenského
stiediska Velehrad, druhÍ je sekretói téhoZ Stfediska.
PÈi krajanskych bohosluZbóch piipomnèli pÍítomnliru
letoéní jubileum tisíciletí praZské církve a pii besedé,
kteró se ve Skandinévii tradicionélné konà po boho-
sluZbóch, jim promítli filmové zíbéry z òinnosti Stie-
diska Velehrad. Seznimili je s vydavatelsk;/m progra-
mem Kiest'anské akademie, vys'r'ètlili jim moZnosti,
které òeskj,m dètem poskytují letní tébory, popsali
vznik a budovéní Poutního domu v Rímé, ukàzali, cc
rfizne sloZky Stiediska nab'izeji na5im krajanùm, a
v5rzt'a1i je k spolupróci na tomto spoleòném díle. Set-
kóní, se uskuteònila ve mèstech Stockholm, Vàsteras,
Oslo, Góteborg, Malmó a Kodaú. Pomèrnè poÒetnó
úòast krajanù a jejich zAjem o kÍest'anské spoleóen-
str'í dokézaly Zivotnost tamních skupin, o které se

obètavé starají naéi misionóii P. Vojtèch Engelhart
(.zipadni Òóst Skandinàvie) a P. Vojtéch Zeman (vf-
chodní Òóst).

SOV. SVAZ. - Ve Lvové zemieì 10. bÍezna ve vèku
82 let ntons. Ignric Chwirul, jeden z posledních ka-
novníkù lvovské latinské katedrólní kapituly. PohÉbiÌ
ho poslední kanorrník mons. Haluniewicz za pÍítomno-
sti òtyi knéZí - dva pÍijeli ai z Litvy. Mons. Chwirut
se po dlouholetém véznéní r. 1951 vrétil do Lvova a
spravoval chróm sv. Anlonína místo faràÍe, kterf byl
deportovén na Sibii. Loni oslaviÌ ó0. v3'roòí svého
knèZského svècení.

POLSKO. - Ve dnech 27. a 28. dubna se konaly
v Hnèzdnu tradiòní 6s12yy ke cti syatého Vojtécha,
patrona arcidieceze a Polska. Slavné procesí méstskj-
mi ulicerni vedl prin'ras arc. hnézdensklf kard^ Stèpón
W-vszyòski. Méi svatou slouZil prefekt kongregace prcr
lit-urgii Spanél kard. Tabera Araoz, kterf poutníkùm
piinesl pozdrav a poZehnóní sv. Otce.

FR,ANCIE. - Né5 krajan, malíi Mistr laro Hilbert
vlrstarroval ve dnech 12. kvétna aZ 3. òervna své nové
maÌby a skizy. Vlrstava se konala 1' jeho ateliéru
, 1'Orangerie < r'e Ville-d'Avray (46, rue de Sevres).

NSR. - Na Hod BoZí r'elikonoòní udélil r. Mnichor'é
vedoucí Òeské duchovnÍ sluZby P. Karel Foft svétost
kÍtu sedmi osobém a jedné z nich, dospéló mladéí paní.
také sr'ótost biimor'àní se svolením arc. kard. Dópfne-
ra. UL tradiéní pottt' do Elhvangen, 7. òervence, budè
letos také oslavou milenia praZského biskupství a
25. vjroòí eeské duchovní sluZby v Nèmecku.

Na ostrové GRóNSKO v jediné katolické farnosti
Krista kràle v Godthaabu byla slo rZena první mie
syatd y grónítìné, PÍís1u5né meÈní texty pÍeioZil jedinf-
grónski knèz oblàt P. Marie neposkrvnèné Finn Lynge.
Farnost mó 50 domécích véiících - z 40 000 obyvatel
ostrova.

V noyérn parlamentu USA se 101 poslanec h16sí ke
katolické víÍe, 65 k metodistùm a ó5 k presbyterié-
núm. DalÈími vétSími skupinami jsou r'èiící episko-
pélní církve, baptisté, kongregacionalisté, luteràni a
iidé.

President Nixon prohlésil ve Filadeifii na sjezdu
Amerického sdruZení pro katolické 5kol5', lg poiàdà
kongres o zvléStni opatfení, kteró by zajistila existenci
a óinnost soukrom'jch SkoI v U,SA, protoZe Amerika
soukromé 5ko1y potíebuje a 5ko1y zase potiebují po-
moci z veiejnlich fondù. Rodiòe mají pràvo si vybrat
zpúsob vlfchovy 5vlish dètí a povinností v1ódních úia-
clú je toto próvo respekto'r'at uZ proto, Ze soukromé
néboZenské 5ko1y pÍipojují k normélní vlfchor'é i du-
chovní hodnoty a r'Ètèpují Èékùm zdravé mravní
zàsady.
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