


ekonomickà akce ve prospéch nékolika indiónskÍch
kmenù v brazilském Mato Grosso.

Blahopíeieme dr. Antonínu Vlachovi z Hamburku
tydavcLteli " Skliznè ,, a rftznúch óesk!,ch publikací a
novintifi, kter! se v líjnu dolil 70 let,

USA. - Nórodní svaz óesklch katolíkù konal svúj
letoÈní sjezd v Houstonu ve stétè Texas ve dnech
31. òervence aL 3. srpna, pod zóStitou místního biskupa
mons. Jana L. MoÍkovského, kterli je generólním du-
chovním rédcem Svazu. Novou celonàrodní pÍedsedky-
ní, na místo odstupující paní Viktorie Vollerové, byla
zvolena paní Mildred R. Jandovó, poóet stóljch ólenú
Íeditelstva byl zvliSen na 2l a mezi jeho òleny jsou
tyní téi, opat od Sv. Prokopa a místopiedseda Svazu
ToméS Havlík, P. Vojtèch Yit z redakce Nóroda a
Katolíka a dr. Franti5ek Schwarzenberg, profesor na
katolické université Loyola.

Organizaòní vÍbor 41. mezinórodního eucharistického
sjezdu, kterf se bude konat pÍíStí rok ve Philadelphii,
vypsal pro Zóky farních Skol soutéZ na plakàt graficky
vyjadfující hlavní nómét sjezdu: > Eucharistie a rtizné
druhy hladu, jei: srhtji lidstvo <. Dva vítèzové z kale-
gorie stÍedních 5ko1 dostanou zdarma cestu na sjezd
pro sebe a pro své rodióe.

V rómci katolickjch oslav 200. v,lroéi zaloi.ení Spoje-
n5ich stétú bude 31. kvètna - svàtek "zdobení hro-
bù " - slouZena na nórodním hÈbitové v Arlingtonu
zdduiní koncelebroyand mie syatd za v5echny muLe a
ieny, kteÍí obètovali svttj àivot ve siuZbè vlasti.

Uù, 22. óervna zemtela sI. Jeanette F. Krippnerovó,
dlouholetó pokladnice Svazu òeskfch katolíkú, jejíZ
rukou ély véechny podpory uprchlíkúm pÍedevSím
po roce 1948.

V Los Angeles oslavil zlatou svatbu Bohumil Smutník
se svou chotí Olgou. Rodók z Rousínova pracoval
celli svùj Zivot v katolickÍch spolcích a v -lìdové

stranè - pro tuto svou òinnost byl zatòen nacisty
a véznèn v Dachau a po roku 1948 musel odejít do
exilu. - Blahoplejeme.

FRANCIE - 5. Ííjen 1975 byl pro krajanskou obec
v PaÍíLi velkfm dnem. Její novf duchovní sprévce,
òtyiiatÍicetiletj jesuita P. Petr Koltil, pÍwodern z
podbeskvdského Paskova, slouZil v kostele sv. Ignàce
na rue de Sèvres svou první m3i svatou v novém
púsobiSti. Koncelebrovali s ním jeho Íeholní spolu-
bratii francouzéti, ale zí.roveÌr i èe5tí knéZí: delegót
pro òeskou duchovní sluibu v ciziné mons. Skarvada,
univ. profesor Dr. O15r z Íímského Papelského orien-
tétního ústavu, a zàstupce londlinského Velehradu
P. Pazderka T. J. V kostele se objevil i bfvalÍ dlouho-
letf duchovní spràvce óechù ve Fralrcii prof. Ladislav
Pavelka. Krajanskó obec se pÍihlósila ke slovu òeskj'-
mi zpèvy, nejvíce zapùsobil i na Francouze zàvéreón!
choràl " Svatj Vóclave ... Po evangeliu, které primi-
ciant pÍeèetl òesky, se ujal slova znómf biblista Léon-
Dufour, kterf na zàkladé Písma promluvil o tom,
jak podivuhodné dovede vést BoZí prozÌetelnost ty,
kteií se ji odevzdají. I Petra Kolóie vedl Pón po
rùznfch kfivolakfch cestàch, aZ ho plivedl na jeÈo
nové místo, aby byl oporou naéim krajanúm. Ti ho
pfivitali v piilehlém sàle a - kdo ví - snad ho svou
piítomností chtèli ujistit, Le si vzali k srdci slova,
kteró jim lekl na zàvèr mÈe svaté, a Ze s ním budou
spolupracovat nejen pÍi bohosluZbóch, ale i v biblic-
kém krouZku, kterf zaloLil, a pÍi dal5ích piíleZitostech.
PÍejeme jim i jemu dobrj " zàbél: ".

SVÍCARSKO. - Ogranizace na obranu pràv poli
tickÍch véziù Amnesty International pÍedloZila sjezdu

o pÍedchózení zloòinùm petici, v níi iàdà, aby muóení
ttèzítù bylo vyhléÉeno za zloéin proti lidskjm prévùm.
Organizace téZ uveiejnila seznam stàtù, v nichZ poli-
tiòtí vézùové jsou muèeni nebo psychologickfm nàtla-
kem nuceni k pÍiznéním - je uvedeno také Òesko-
slovensko.

PORTUGALSKO. - Portugalskf nérod mà dosti dù-
vodù, aby se cítil oklamàn a potupen, av5ak my
kÍestané nesmíme nikdy podlehnout pokuÉení séhnout
k nósilí nebo k nenóvisti, prohlésil lisabonskf pafriar-
cha'kard. Ribeiro. ZdrSrazÈroval obnovu a smíiení a
odsoudil ty, kdo místo svobody détají vÉe, aby obno-
vili vóerej5í, jen jinou diktaturu. Místo spravedlnosti
vlódne zvúle a anarchie, dóvé se za pravdu udévéním
a Liín. Místo míru se rozsévó nenévist, v jistém tisku
se dennè rozportàvà nestydatf ideologickf a protinó-
boienskli boj. Kard. Ribeiro konòil své kénàní v,lzvou
k vèiícím, aby potírali omvlSr a leZ a neustévali v úsilí
vybudovat nové Portugalsko, v nèmZ by definitivnè
vlàdla svoboda, spravedlnost a léska.

PÍi bojích mezi skupinami kfestanù a mahome-
dànù v LIBANONU byl pÍepaden maronitskf kléSter
v Deir Ashah u Zghorty a zavraidéni tÍi Ìeholníci,
téi dva knèZí ve véku 93 a 78 let. Pfi klóStefe je Skola
pro 1500 studentù, z nictrù velkó vét5ina jsou moha-
medéni.

Biskupové CHILE r,ydali prohlàSení " Evangelium
a mír,,, ve kterém ùàdají vétÉi hospodóÍskou spra-
vedlnost a odsuzují jakoukoliv formu nósilí. PÍed
dvèma letv, kdvZ svrhlv Allendovu vlédu, vojsko mèlo
podporu velké òàsti obyvatelstva, protoZe odstranily
nesmírnou pfekóZku k vnitinímu míru; nemèli by
ted sami zvedat nové piekéZky, tírrr ùe se dopustí
omylù, jeZ by mohly bft nenapravitelné. - U pÍíle-
Zitosti 1ó5. vjroòí vyhlàSení nezàvislosti zemè mèl
àrc. ze Santiaga kard. Henriquez dékovné Te Deum
a v kéníní, za piítomnosti nejvyéSích stótních autorit,
zval k respektovóní próv lidské dùstojnosti.

V INDII je skoro osm milionù katolíkù, fj. 1,4%
celkoveho obyvatelslva. Z 94 biskuprl je 85 Tndù, v zemi
pracuje dàle na ó000 diecezních a 3422 fehblnich knèZí,
z níchi, je 787 cizincù, a 33595 Ìeholních sester - 1934
je z ciziny.

LITVA ztratila jednoho ze svfch méla biskupù. 29.
zàií ve vèku 80 let mons. zemÍel Juozas Pletkus,
apostolski administràtor v Telsié a Klajpedè. Bisku-
pem byl jmenovàn v listopadu 19ó7.

NOVÍ ZIVOT - ROENIK XXVI . LISTOPAD

Z OBSAHU: Quoist: NaSi zemÍelí piece Uijí O
Pavel VI., k nemocnym O Polc: Svatj' rok v
dobé baroka O G.: Nezapomíruíme na Vietnam?
Spidlík: Smrt O Stiírkovó: Svatd Brigita putuje
do Éíma O M.: Marie Terezle Ledochowski O
Kard Hóffner: Smysl stdfí C Javor: Sen o ne-
nóvratném niivratu O Z kroniky Svatého roku
1975 a Kobliha: Nejnzírodnéj5í svatf O Valdòek:
Církev v Tfetí fÍSi O Naée povídka: Sebor, Ta-
jemství starého zrcadla.

ll. óíslo Nového àivota wyÉìo v Fí-é 1. listopadu 1975 - Yytiskla P.U.G. Roma, Piazza della Pilotta 4, - Italia




