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LONDYN. - V rómci obvyklé nedélní besedy v míst-
nostech Velehradu oslavili ùó,ci a iaóky òs. dopliovací
Skoly "svótek matek". Besídka byla velmi nav3tívena.
Nékteré z déÍi odevzdaly maminkém a rodiòùm vla-
stnoruÒné napsané pfóní a malou kytiòku. VeÒer se
Velehradem rozlébaly mariónské písnè - byl piece
mèsíc mój. (Foto V. Murin)

pn'ní houslista Zenevského ' Orchestre de la Suisse
Romande., je,jù iídí Wolfgang Sawalisch, a pianistka
Marcelle, rodiló Svjcarka. Na programu byla díIa
Dvoiókova, Janóókova, Martinù a S netanova. Kritika
byla celkem pÍ,íznivà; poznamenala, Ze program byl
representativní ukézkou klavírní a houslové tvorby
óeskoslovenska. DalSí dva koncerty byly 21. kvètna -byl to veóer vokdlní fuldby, na nèmZ ès. umélci iijící
a púsobící ve Svlicarsku zpívali òeské a slovenské
pisné a vÍiatky z òs. oper"ního repertoàm - a pak-
4. èervna: Zenevské kvarteto mèlo z òósti na progra-
mu i òs. lvorbu.

" Písnióky r'oku 1968 << je nàzev gramofonové desky,
kferi vychdzí v edici >Artes<. Cena 20 marek, po-
étovné a oibal se úÒtuje zvióSt'. MoZno objednat na
adrese: Frantiíek Kotnarek, Postfach 1354, CH-3048 Ziì-
rich.

Svlircar3tí voliòi pii celonérodním referendu 20. kvét-
na se vyslovili pro zruíení dvou ólónkù ústavy z
r. 1874, z nic}ri. jeden zakazoval jezuitúm usazovat se
v zemi a druhj zaklàdíni novfch kló5teru a obnovo-
vàní zruéen;/ch. Pro zntSení téchto ò1ànku ústavy se
uZ ddvno vyslovil i slavnf évj'carskf evangelicki teo-
log Karel Barth.

Mons. Karel Foft 25 let knézem

'Delegdt nèmecké biskupské konference pro òeskou
duchovní sluZbu v NSR dp. Kareî Foit, 5.4. jmeno-
vanÍ òestnÍm papeZskÍm kaplanem, oslavil 27. òervna
své stÍíbrné knéZské jubileum. Rodàk z RoZmitólu,
b:'l vyslÍchén gestape'm pro skautskou pràci, okusil
pracovního nasazení a koneòné r. 1948 byl '"rysvécen
biskupem Hlouchem na knèze. Jen krótce mohl pra-
covat doma; 10. òervence 1950, to byl kaplanem ve
Vimperku, se jeSté s dvéma spolubratry knèZími ubí-
rà do exilu. Pèt let pùsoibil v AIZín, bvl mj. kapla-
nem katedréiy v mèsté Bone, b:ivaiém Augustinovè
Hipponu, a od r. 1956 pracuje v' òeské duchovní sluZbè
v NSR, jejímZ vedoucím se sfàvà r. 1965 po rezignaci
dr. Alexandra Heidlera. AD MULTOS ANNOS!

eesko-némeckaí mójovó a svatojónskó poboÍnost
v Mnichové

Ve stÍedu 16. kvétna se na5i krajané óeské, slovenské
a némecké nórodnosti seSli veòer v malebném roko-
kovém kostelíòku sv. Jana Nepo,muckého v Mnichovè,
kteqi v 18. století vybudovali proslulí bavorStí archi-
tekti bratii Asamové. Ifòastníky poboZnosti, kteÍí ko-
stelík zaplnili do posledního místa, pozdravil vedoucí
deské duchovní sluZby Otec Karel Foft. svatojénskou
promluur mèl némeck1y' kné2, pùvodem z óech, Otec
Johann Tassler. eestí vèfící a jejich sbor zazpívali
písei ke cti sv. Jana Nepomuckého, Litanii loretón-
skou, mariónskou píseÈ a svatovóclavski choról. K
némeckému textu druhé sloky chorólu se pak piidali
i krajané nèmeckého jazyka. Sv. Jan Nepomuckli patlí
mezi patrony eech i Bavorska.

ah.

KANADA. - Leto5ní p'out' do svatynè kanadsk!,ch
muòedníkù v Midland, Ont., 2. a 3. òervna, byla vzpo.
mínkou milenia praiského, biskupství. U olt6íe 12. za-
stavení koncelebrovali dp. FrantiSek Dostól a Josef
Sach.

POLSKO. - Biskupové na svém plenàrním zasedóní
zaòótkem kvètna v Òenstochové se zablvali plónova-
nou reformou Skolního vyuòovóní, pomaljm postupem
normalizace vzfahri mezi církví a stótem v jednotli-
vlich krajích a byrokratick5?mi plekàZkami, které
zdri.uji povolené stavby novjch kostelù. Program re-
formy zahrnuje prvky namífené proti nàboÈenské vÍ-
chovè a jasnè naznaòuje snahu oclstranit ze Èkol vyu-
óovà,ní níboienství; vfuku ve 5ko1e staví do protikla-
du s vlfchovou v katolické rodinè a tak poru5uje próvo
rodiórl, aby Èkolní vjchova nebyla v rozporu s nàbo-
Zenskou a mravní vjchovou, kterou udélují v rodinè.
Místní krajské úlady, pokra ují biskupové, v5emoZné
pÍekóZejí církevní pràci a vèiící jsou stóle piedmétem
diskriminace.

RAKOUSKO. - ZvlíÉtni sbírka konanà v kostelích
vídeiské arcidiecéze ve velikonoòní dobè byla vèno-
vàna z rozhodnutí arc. kard. Kóniga na diecézní fond
pro nestóvající matky, které se octly v tísnivé situa-
ci. Fond zaloiila v únoru diecezní pastoraóní rada.

OMLOUVAME SE mons. ThDr. Stefanu Néhalkovi
za nesprévnou informaci uveÍejnènou v 5. òísle NZ
(str. 117). Mons. Néhalka sice není uZ rektorem fím-
ského IJstavu sv. Cyrila a Metodèje, nlstéwét vSak i
nadéle ieditelem slovenské duchovní sluZby v zahra-
niòí.
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Z OBSAHU: Lang: Je tomu uZ 25 let O PraZské
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