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Svaz rakousk$ch katolicklfch Zen vyhlósil na 21. unor
Rodinnj, den postu a zdrÍenlittosti. Yltéiek bude dón
ve prospèch rozvojovfch, pÍedev5ím vÍchodoazijskÍch
zemí. Loni tento Den vynesl na 14 milionù Silinkú.

ANGLIE. - Dèti naéí londlinské óeske doplúovaci
Skoly méIy svou vónoòní besÍdku uZ 15. prosince: pied-
nesly své iíkónky, zazpivaly koledy a pak je odmè-
nil Mikulà5, kterli rozdèlil na 90 balíèkú a boty od
fy. Bata z Tilbury. Veóer zazpivali koledy na Tiafal-
gar Square L1 stromeèku a mladí zatancovali nékolik
naòich tancù. - 15. prosince vzpomnéli pfi m5i svaté
na zemielou pani Hanu BeneÉoyou: v kapli vlély pra-
pory a po méi svaté zaznéla stótní hymna. - Pfi
vónoèní.méi svaté pÍistoupila k prvnímu svatému piijí-
mdní Erika Volo5éókova a v modlitbè pamatovali na
v5echny 24 f.arníky, kteÌí nós opustili v r. 1974 na vèò-
nost, - Ve v5iroòní den smrti Jana Palacha uspoié-
dali protestní sraz pted és. velvyslanectvím s tran-
sparenty a svícemi. óóst tiché drlstojné vzpomínky
tvoiila modlitba za vlast a òs.,hymny. Zeny, pÌítelky-
nè londfnského Velehradu, chystají bazar v jeho pro-
spéch. A tè5í se, ùe rléjak! dobrodinec jim pomùZe k
mal5?m varhanàm pro kapli P. Marie ve Velehradé.
Budou se jeho tóny nést kaplièkou uZ o velikono-
cích?

USA. - Zndmému am. arcibiskupovi Fultonu J.
Sheenovi byla udéIena Vjroòní cena !974 ,,Za mrav-
nost v masovjch sdèlovacích prostÍedcích <. Bylo tak
odménénéno jeho celoZivotní úsilí knihou, rozhlasem
a felevizi pozvednout lidské souZití a obohatit je. Dnes
osmdesótileti mons. Fulton Sheen zaòal mluvit rozhla-
sem r" 1928 a od r. 1950 mà pravidelné konîerence v
felevizi - jeho je jeden z nejvíc sledovanlich poÌa-
dù; prévè zaéal nov,j seriól " Ameriko, co ted? < o
rt;znfc}:' kríúc}l, které ohroZují Ameriku a svèt. Pfi
odevzdóní ceny varoval pÍed dvéma: upiíli5enou se-
xualitou a nésilím. " Církve a kazateLé plestali obna-
Zovat duéi pied Bohem, a proto lidé zaòati obnaZo-
vat své tèlo; je véak nutné nové obnaZovóní, obna-
Zovóní vlastního svèdomí pfed vykupujícím kiíZem
Kristovlfon, uznóní vlastni hÍí5nosti. " A o nésilí pra-
vil: > KaZd5? ólovék je nóchylnf k nósilnosti, ale mAji zamèiit proti své p1f5e, Zódostivosti, proti smyslno-
sti a hnévivosti. ZapomnèIi jsme na toto nésilí, tj. na
sebekézef, a umrtvenost, ponechali jsme v tom pri-
mót Rusku a óiné. Pokud se nevràtíme k tomuto nó-
sití vúòi sobé samlfm, nésilí nezmizí z naéich ulic. <

Na scéné newyorkské Metropolitan opera byla 17.
listopadu, znovu po 50 letech, uvedena Janàèkova foi-
kloristickà opera lejí pastorkynè. Amerika tak ucti
Ia 120. vjroóí Janóòkova narozeni. Prerniéle byla pÍí-
tomna brnénskà rodaòka Marie Jeriîzovó, jíZ je dnes
87 let, které 6. prosince 7924 interpretovala Jenùfu v
Metropolitan Opera v nèmeckém pfekladu Maxe Bro-
da. - A místní skupina SVU ve Washingtonu piipra-
vila 26. Ííjna v ràmci Roku éeské hudby americkou
premiéru Smetanovy opery Dvé vdoty za òestného
pÍedsednictví senétora Romana Hru5ky a pod umè-
leckjm patronótem Rudolfa Firkuéného. PÍedstavení
se konalo v Lisnerové auditoriu na universitè George
Washington; Sest hlavních sólov1ích rolí zpívali umèlci
vybraní z Íad washingtonskfch profesionàlních 

"pé-vókú. Operu Éídila Dagmar White, hudební feditel-
kou byla slavnà Lída Brodenové.

V New Yorku v kostele Svaté rodiny, nedaleko pa-
léce OSN, se konala ekumenickd. oslava Svétoyého dne
modliteb za mír. PoboÈnost vedl arc. kardinàl Cooke,
byli pfítomni zóstupci: Svétové rady církví, arménské,
episkopàlní, metodistické a ieckopravoslavné církve, dó-

le gen. tajemník OSN Kurt Waldheim a vedo,ucí mnoha
misí. V modlitbé za rrrir kard. Cooke prosil Boha za
odpu5téní, protoie iidé stóle skrópèjí krví svèt oz-
brojenlimi konflikty, a aby poZehnal jakoukoliv pràci
za mír, jako tu, kterou konó OSN. Na téma \t4ír a
smílení kózal dr. William Thompson z presbyteriélní
církve. VSichni piítomní si vyménili znamení pokoje
a pÍítomní duchovní dali spoleòné zàvéreóné poZehnéní.

JUGOSLAVIE. - PÍedseda biskupské konference,
zéhiebskf arcibiskup mos. Kuhariò, .se zúóastnil spolu
s pravoslavnlim patriarchou Germanelnrr pohlebních
obfadù hlavy jugoslóvskfch mohamedénù Reis Ul-Ulem
Keruma. Mons. Kuhariò se v proslovu zmínil o pÍí-
nosu, ktery zemiel! podal k rozvoji mohamedónské
néboZenské komunity a k jejímu pfizpùsobení dneSní
dobè, a pak rozvedl nauku o nesmrtelnosti du3e, kte-
ré je spoleénó kiestanùm i mohamedànùm. Podle ofi-
ciólních statistik se 12o/o jugoslóvskfch obyvatel hlàsí
k.islému, 42o/o k pravoslaví a 32 ke kat. církvi.

PORTUGALSKO. - Biskupové ve zvlé3tním prohlà-
Sení protestovali proti projevúm antiklerikalismu. Jisté
veÍejné orgóny jako by chtèly vytlaóit postupnè cír-
kev z nèkterlich oblastí, jako napi. ze ékol. Tak napÍ.
diecézní Skolu v Proenga-a-Nova obsadili a o znóródni
li< piísluSníci vojska, odvolévajíce se na >vùli liduu.
Biskupové vyzlvají vèiící k jednoté, svornosti, a na-
pomínají je, aby jejich pevnd víra dovedla odolat éí
iení nóborù, které neodpovídají uòení cirkve, byt by
poclrózely od nerozvàùnj,ch teologú a knéùî. - IJi
pfedtím se biskupové vyjódtili za svobodu odboro-
vého hnutí.

V MADARSKU vstoupily 15. ledna v platnost noué
smérnice pro vyuóovdní nriboíenstyí v kostelích a cír-
kevních místnostech. Je dovoleno mít dvè hodiny
tfdnè a jednou ji spojit se méí svatou pro rr'l6dei.
Zdét se v5ak, Ze rodiée nejsou spokojeni s novfmi
smérnicemi, protoZe ve velklich mèstech se múle na
tyto hodiny pÍihlésit nanejvyÉ 80 dètí, protoZe pro-
stiednictvím svich piihlé5enlich dètí jsou rodièe vysta-
veni kontrole stótních dùvèrníkù, kteií mají piévo
bft hodinè néboZenství pÍítcmni a referují vÍ5; tak
se ví o rodinóch " néboZensky zaloLenlch " a jejich
dètem je ztíZen vstup na vysoké Skoly.

Ve SVÉDSKU katolickó církev dostala poprvé finanò-
ní podporu pro svou Òinnost a pÍedevÈím pro své ikoly.
Lze v, tom vidét úspèch protestu biskupa mons. Tay-
lora, ktery v dosavadním znerovnoprévnéní katolicklich
ékol vidèl diskriminaci. Svédsk1i stàr tak poprvé piijí-
mà a uznàv6 katolickou církev jako néboàenské tèleso.
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