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NaSi v LONDYNÉ uspoiódali 10. bÍezna vzpominkc-
ttou míi syatou za pokoj duée paní Hany BeneÈové,
vdovy pro presidentu Beneéovi, v kostele Neposkvrnè-
ného Poòetí na Farmstreet. 10. biezen je teL vlroéni
den tragické smrti Jana Masaryka (1948) a odvleòeni
arc. Berana z jeho rezidence v Praze na venkov, kde
byl internovàn od r. 1.951 aí do svého odjezdu, do È.íma
1965. A L, biezna pÍedtím promluvil v sàle na Mount-
street dr. Martin Kvetko o T. G. Masarykovi k 125.
vjroòí jeho narození a o problémech òs. exilu. Letoédí
détsk1f tébor v St. Mary's Bay budou mít ve dnecj.r
15.-29. srpna. Pojedou tam uL po pètadvacété.

K 31. lednu bylo ve Velké Britanii 4 156 038 katol.í-
kú, o neceljch sedm tisíc ménè neZ pÍed rokem.

ós. svaz kÍest'. pracujících SVVCARSKA chystà
na 25.-27 duben do, Zurzachu své tietí odborové kl,l-
st'anskodemokratické symposium. Na rozdíl od pfeci-
clnozíc}r bude toto symposium zamíieno téú. k otàzkàm
ekonomick5im a ekonomicko-politickim. Na podzirn
plénuji Malé ekonomické symposium.

Katoliótí biskupové JIZNÍ AFRIKY spoleòn1im pro'
hló5ením kritizovali vI6du za to, Ze neoprévnènè zba-
vuje poòetné skupiny obÒanú jejich zàkladních prév.
Dva tlideníky, vydóvané baptisty a katolíky, vyzvaly
vèiící, aby zrevidovali svúj postoj k ofízce rasové se-
gregace. Nàsilnlimi a donucovacími prostÌedky se pro-
1ém5z nevyÍeéí a takové metody jsou nepiípustné pro
kfestana, kterlf je povolén, aby byl ukliZovàn s Kri
stem a ne aby kÍiZoval druhé.

USA. - Péòí Ukrajinského vlizkumného ústavu a
IÍstavu pro evropskó studia pii Harvardské universi-
tè a Masarykova klubu v Bostonu byl uspoÍódón se-
riól konferencí k 125. narozeninàm T.G. Masarykt,
o filosofa, politika, vychovatele a Presidenta zakladafe'
ie óeskoslovenské republiky u. Z pÍednéÉejících se
zmifiujeme alespoi o Miliéi óapkovi, kteú zhodnotii
Masaryka jako filosofa, o Erazimu Kohékovi - m1u-
vil o tradici T. G. Masaryka v dne5ním óeskoslovensk-u

- a o JiÍím Voskovcovi: o vlivu Masarykovè na kul-
turní Zivot v první òs. republice. Doplnèní konferencí
tvoÍilo piedvedení nèkolika dokumentórních filmrl,
ukózky òeskfch a slovenskj'ch lidovÍch tancù a v'í-
stava publikací o Masarykovi.

RAKOUSKO. - Vídeàskó óeské mlédeZ z JSM m.J-
la svùj uZ tradiòní masopustní ples v nedéli 9. února
v sóle dvorany hotelu Schwechaterhoî. Zahàjil jej dp.
P. Valentini z Mezrnàrodní charity, hréla osvédòenó
hudba Leo Jarltze a mladí zatanóili peòlivé piiprav:-
nou polonézu a eeskou besedu. Na ples pÍiélo asi 250
osob, ústiedí JSM zastupoval p. Novotnf.

JUGOSLÀVIE. - Arc. ze Zà},ieb:u mons. Kuhariò
slouZil 10. února zódu5ní m5i svatou za svého pied-
chúdce kard. Stepince, od jehoú. smrti uplynulo 15 let.
R. 1946 v prvním inscenovaném procesu proti církev-
nímu pfedstaviteli byl odsouzen na 16 let do vézeni,
po nèkolika letech propu5tén, ale iriternovén ve rod-
n5ich Krasicích. " Stepincúv Zivot, Íekl mons. Kuharié,
se vyznaòoval hlubokou vírou a vú1í konat dobro véem
bez rozdilu. V mezích svlích moZností hójil dùstojnost
lidské osoby a na veÍejnjch òinitelích Zódai respekto-
véní zàkladních lidskÍch pràv. Nelze mu vyòítat, Èe

byl dfislednim obhàjcem Bolích hodnot proti tèm,
kdo tvrdili, Ze Bùh je iluze, Kristus legenda, vèònf 2i
vot podvod a církev nepÍítelkou óIovèka. " Mons. Ku-
hariò pÍipomnél i slova Jana XXIII., Ze kard. Stepi-
nac odpustil vÈem, kdo piímo òi nepiímo piispéli k
jeho utrpení, a kardinéiovu vfzvu véÉícím, aby se
méli rddi, Zili sjednoceni a milovali i své nepiétele.

V POLSKU bylo v rooe 1974 uysvèceno na knéze 638
bohoslovcù, 486 z iad diecézních knéti a 152 Íeholní
kú. Je to nejvic za uplynullich Sest let. V polskÍch
seminéiích se pfipravuje na knéZství 4216 studentù.

V IRSKU v Droghedè zemiela matka Mary Marti-
novd, zakladatelka ieholní spoleónosti Mariinj,ch mi-
sionéiek-lékaiek a oéetÍovatelek. Znàm,! bostonsk5? ar-
cibiskup kard. Cushing ji nazval jednou z nejvètÈích
katolickfch àen naÈeho století. V kongregaci pùsobí
nyní 437 sester, dvé z nich jso'u òeského púvodu, a
v nemocnici sester v Nigerii pracuje jako farmaceutka
da15í na5e krajanka.

NDR. - V jedné vj'chodoberlínské ótvrti bylo pojme-
novóno 18 ulic po obétech nacistického reZimu, jedna
z nich po berlínském dómském proibo5tu Bernard.u Li-
chtenbergovi, kter5í se veÍejnè mod1il za Zidy v kate-
dréle sv. Hedviky a zemiel na transportu do Dachau.
Je pochovón v krypté katedróly a byl zahàjen pro-
ces jeho blahofeòení.

PORTUGALSKO. - Stóló rada portugalské biskup-
ské konference vyzvala 26. ínora vÉechny knéze, aby
se zdríeli jakékoliv politické óinnosti a nenechali se zap-
sat za kandidéty na volební listiny. KnèZí jsou pro
vèÍící pfedstaviteli cÍrkve a ta nesmí podporovat jednu
stranu proti druhé, protoZe je místem setkàní, svor-
nosti a bratrského porozuméní vÈech obòanù bez roz-
dílu jejich politického piesvédèení.

Ve SVeDSKU ùije na 90000 kato,líkù, z nichZ jen
10000 jsou rození Svédové, tedy pÍes 80% jsou pii
stèhovalci, kteÍí sem pfiéli po druhé svètové vólce.
Mezi vèÌícími pracuje 101 katolicklich knéZí - 10 je
Svédfi - a 209 ieholních sester - 23 je Svédek. Ce é
Svédsko zahrnuje stockholmské biskupství, biskupem
je od r. 1962 AmeriÒan mons, John E. Taylor, z ieholní
spoleònosti oblétù P. Marie neposkvrnéné.
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