


- v5c si pÍipravili piedem úòastníci. Po této du-
chovní obnor,è nósledol'aly dny vènované pÍedev5ím
lylovóní a sóikovéní. Po odjezdu mlédeZe piijela do
Sv. Martina skupina òeskjch a slovensklích défi z
Bavorska. Jejich program iídil P. Kopic.

RAKOUSKO. -_ Na Hod BoZí vénoÒní se seé1i na
u velkou " m5i svatou absolyenti òesklch vídeítsklch
ikol, aby si zazpíral koled_v. Tradiòní slavnost dètí
pied jesliòkami se konala 6. ledna odpoledne. *
Z Vèstníku Òs. iidového SdruZení a ós. katolickfch
spolkù se clovídóme, Ze naèi vídeiétí krajané piipra-
vují pouf do Ríma na Svati rok ve dnech 1.-8. srpna.

18. prosinec b-vl v USA Nórodní den modlitby.
V piíleZitostném provoliní prohlósil president Ford:
" Zàkladem na3eho néroda je víra v Boha Stvofitele,
od nèhoZ pochízeji nezadatelnó lidské próva. Víra
v Boha pronr'kó vÈechny projevy naéeho Zivota. o

V mèsté Atchison ve stóté Kansas se konai v pro-
sincí senindí o píirorynjch zpùsobech kontroly po-
rodnosti; nad seminéfem piijal zéétitu opat místníhr:'
benediktinského opatství. Éada Íeòníkù svornè hàjila
nézor, ùe piirození kontrola poro,dnosti upevÈuje
manÌelskou lésku, kdeZto uLi',tàní kontracepòních pro-
stÍedkù òasto vytvíií v àivoté manZelú nor'é problé-
my, at' ui po strénce morólní nebo v jejich vzéjemném
souzití. LILivàni kontrac'epòních prostiedkú mnohdy
otevíró cestu postojùm svédòícím o vnitÍní nezralosti
a manZelské nevèie.

Òeskà katolickà osada sv. Prokopa v Cleveîandn
oslavila 3. listopadu m. r. sté vjrroòí sr'ého zaloùeni.
Krótké déjiny osad-r', jak je popisuje clevelandskÍ
tjrdeník Nov5í svèt, isou slavno'u epopejí hrdinství
naéich katolickÍch pÍistèhovalcú, ktefí neéetiili obét'mi
a penèzmi, jen aby si udrZeli òeskli Zivel a viru a
vyznévali toto své dédlctví, jeZ si pÍivezli z domova,
také ve sr'é mateiské Ìeòi. Organizétorem farnosti
a budovatelem prrrního kostela a Skoly byl dp. Antonín
Hynek, prvním faréÌem dp. Josef Koudelka, pozdèjÈí
redaktor òeského Hlasu v St. Louis a první biskup
óeské nérodnosti v USA. R. 1903 byl postaven novli
prostornèj5í kostel; nósledující tÍi desítiletí jsou snad
vrcholem Zivota farnosti a éko1y Sv. Prokopa, to by1
faróiem mons. Petr M. eerrrenÍ-. Dnes spravuje faru
dp. James Veselli. Slavnostní jubilejní mèi svatou slou-
Zi1 místní biskup mons. James A. Hickey, kteri také
spolu se starostou mésta Perkem pii5el na veòerní slav-
nostní akademii.

SpoleÒnost pro védy a umèní zvolila na svém val-
ném shroméZdèní 15. listopadu v New Yorku svli'm
novjm pÍedsedou Miloslava Rechcígla rnl., Íeditele no-
vého vfzkumného oddélení riiadu pro mezinórodní
rozvoj ve Washingtonè. SVU mó déle òtyii místo-
pÍedsedy, mj. dr. Zdeùka Sudu z Pittsburku a dr.
Josefa Skvoreckého; generélním tajemníkem zùstàvéL
dr. Hanu5 J. Lexa. V ràmci shromóZdèní byly uspoió-
dóny také vèdecké piednó5ky a sjezdovf banket a
koncert, na nèmZ vystoupili Rudolf Firkuènjr, Fran-
tiéek Smetana a Karel Husa.

Mortinského posvícení na5í èeské krajanské duchovní
obce u P. Marie Karmelské v Astorii v New Yorku
17. listopadu se zase zúóastnil houstonskli biskup mons.
Jan L. Moikovsk5l Pii koncelebrované mÈi svaté s
duchovním sprór'cem P. Vyoralem asistoval mu jóhen
p. OndÍej Horàòek.

Òs. nórodní rada americkó vydala k 150. narozeniném
BedÍictrra Smetany dopisove ruilepky podle nór'rhu p.
Milana KoèaÍe. Chce jí oÈivit neochvéjnou víru, kte'
rou Smetana vyjàdiil v zévéru své opery LibuSe, Ze
néé nàrod o neskonà, Ze St'astné véecky hrú21' - i

nynèjSí - pÍekonó". eistf vÍtèZek je vènovén na
podniky Rady, pÍedev5ím na udrZovóní Zivfm v ame-
rickém svètè vèdomí o trpícím Ceskoslovensku.

KENA. - V Nairobi v KonferenÒním stÍedisku
Kef,atové se bude konat od 23. listopadu do 1. pro-
since pàté vaîné zasedriní Svètové rady církví. Y
ústÍedních kruzích SRC mu ptipisují velkj vliznam *"
bude pÍítomno na 2500 oso;b: 700 delegótú 271 èIen-
sk1ích církví a kfestanskly'ch spoleòenstvi z 90 zemí
sr'èta, déle pozorovatelé, pozvaní hosté a novinàÈi.
Poprvé se shroméZdèní schézí v Africe. Jeho téma
je ,JeZíé Kristus osvobozuje a sjednocujeo, které
bude ilustrovéno z nèkolika hledisek, napÍ. jak vyzné-
vat Krista v dne5ní dobè, poZadavky jednotl', vlichova
z hlediska osvobození a spoleòenství, nespravedlivé
struktury a boj za osvobození a rozvoj ÒIovèka.

V ZAIRE zdó se doÈlo k novému zhoríení ttztahù
mezi stàtem a církví. Poprvé vànoce ne;byly stótnè
uznóvanjrm svétkem, místo ného byl zaveden novf
svétek 24. òervna: l'vdéní zairské mèny, prohlóéení
nové úrstavy a Den rybàÍe. Poclle vyhléSky politického
byra je Zairskà jednotné revoluèní strana novim nà-
boZenstr'ím zemé a Mo;butu jejím mesiééem. Zaire
prf se musí brónit proti hierarchii irnportovanlich
církví. Ve velejnjch kostelích mají bj't nàboZenské
obrazv nahrazenl' obraz-v Mobuta, hodiny nóboZenství
vyuÒovéním obóanské nauky a tradiòní africké mo-
rólk-v. Z 22 milionù obyvatel Zaire je 41% katolíkú,
takZe je to zemè s nejv-véÉím procentem katolíkú.

Biskupové BOLIVIE Zédali presidenta gen. Banzera
pii audienci k Novému roku, aby udèlil o vónocích
generólní amnestii pro politické vézné a pro 15,, kdo
byli vypovèzeni ze zemé z politickÍch dúvodù; téZ
brónili pràva odborovych organizací. Biskupové o sobé
iek1i, 2e mlur'í jménem téch, kdo se nemohou ozvat.

SVÉDSKO. - Biskup ze Stockholmu mons. Taylor
vyzval Èvédskou vlédu, aby upustila od diskriminaòních
opati-ení vúòi menéinovlfm církevním Skolàm, jak je
piiprar,uje novÍ zékon uZ pÍedloZenj parlamentu.
Biskup i.ada, aby 5ko1y pro nàboZenské menéinv,
v tomto piípadè pro katolíky, mély tatéZ pràva jako
veiejné stétní Èkol5r.

VENEZUELA. - Na zasedàní konference OSN o
moiském pràvu, kteró se konala zaóàtkern srpna v
Caracasu, promluvil teù zàstupce Svaté stolice mons.
Cheli. Ujistil, Ze Svató stolice není na konferenci, aby
hójila nèjaké územni poàadavky nebo hospodéÍské,
politické òi dokonce vojenské zéjmy, ale aby byla svè-
dectvím touhy lidstrra po spravedlivéjéím a òlovéka
dfrstoinèjÈím sociélním Èédu.
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