


nou lékafskou péòi <. * 9. dubna pÌiletèl na tÍídenní
nór'Ètèvu do Prah1, gen. tajemník OSN Kzirl Waldheim.
V rozhovoru z òs. strany usilovali o co nejvètÈí pocl-
poru Waldheima pro konferenci o bezpeònosti a spo-
lupróci v Evropé. Waldheimovi byl udélen òestnj
doktorót KU. * 4. dubna byla zahójena na " Íím-
ském " kopci u Muéova obce na BÍeclavsku stavbar
velkého vodního díIa na Dyji; nàdri u Novlch M11ínf'.
bnde mít rozlohu 35 kmz a zachyti 140 milionú ku-
bÍkù vody - budou ji vytvéÍet tÍi jezera: MuSovskej,
Vèstonické a Novornlínské. * V r. 1977 se zaòne sta-
r-èt v Praze novi Sjezdovi, paltíc, na Pankréckém pied-
n:iostí smérem k Vyéehradu. Hiavní òést bude tvoii1
sjezdor'ó síi s 3100 sedadly a jeviÈtèm a konferenón1
síú s 900 míst. * 75 let se doiil 4. Ledna dr. Bediich
Fuèík, jedna z nejviraznèjéích postav moderní òeskc
katolické literatury, piítel a vydavatel Jana Zah-
radníòka, Jana eepa a Jakuba Demla. Spolu se svfmi
pfóteli byl r. 1.952 odsouzen k dlouhému vèzení, pa.k
rehabilitovón, ale nyní je zas autorem "zakàzan!m,..Sedmdesétin by se z tehdy odsouzenSích doiil - 17.
ledna - Jan Zahradníéek (zemYel r. 1960).

11 EXILU A KATOLICKEM SVÉTÉ
ANGLIE. - MÈe svaté za paní HcntL Beneic:vau ,.t

kostele na Farmstr:eet 10. bÍezna se zúòastnilo miin.o-
íédnè mnoho lidí, Òechù i angiickÍch pÍótel eeskoslo-
venska. Méi svatou koncelebroval pomocnli bisk:rp
wesiminsterskjr F. Casey, kteri, za vàlky p{rsobil u
Sv. Jakuba na Spanish Place, kde b}?valy òs. boho-
sluZtry, spolu s òeskjmi iondÍnskÍmi knéZími. Z kfiru
zaznély DvoÍékovy Biblické písnè a Gounodovo Ave
Nlaria. Po bohosluZbè promluvil lord Avon, spíée znà-
rrrlí jako Atttonín. Eden, b!'trvl!, ministerskf pi.:.lseda
a velkÍ pfítel i Beneéovy roriiny. Za oslafní nàrourr
ertropské se rozlouòil s paní Bene5ovou hr. Zamo-r.
ski. Slavnost byla zakonòena chorélem svatovócl:ìll
sklim a hymnami, i anglickcu.

BRAZILIE. - Kiest'anské akademie iiterírní spoÌu
se Spoleòností Komenského uspoÍódala ve lnech 19.-
26. biezna tti. sedmir T'jden Kornenslceho (Semana
Comeniana). Hlavní zósiuhu mé a to prcî, Sergic
Carlos Covello, nejvètÈí komeniolog v této zemi. Na
první den kursu o pedagogické psychologii si prof.
Covelio vybral pràvé 1'yuòovací metodu Komenského
na zékladè Velké clodaktiky. Prof. Gennaro l,obo v5,-
kreslil zevrubnè apoStolskou préci Komenského na
oblasti véeobecného vzdéIíni. Prof. Covello déle ro-
zellral Komenského Pedagogické desatero vl';hovateie,
vedl òilou diskusi o mravních aspektech Iiornenského
doby a díla a koneònè uvedl souhrn epigorrri Komen-
ského, kteií pokraòovali v jeho díle, jako Rousseaua
a Pestalozziho. Program byl doplnèn piednesem pÍsní
a" bósní iàkfr z Komenského 5koly. Tyden by1 dost
poòetnè navétíven, Èkoda Ze piièlo jen màlo óechù.

F. C. Stérba

KANADA. - Péòí faróÍe, téSitele P. Gaborika, byl
hrob P. Frantièka Dostéla, kter}i zemiel néhle loni
17. zàii, ozdoben kamennfm pomníkem s nípisem
" Zakladatel farnosti sv. Antonína v Chathamu ". Od
jr:iího zaloZení byl tu faràÍem ai. do r. 1957, kdy
se i'ízení vzclal ze z.dravotních dúvodú.

PORT'UGALSKO. - Zàvèrem sr,ého zasedóní ve Fa-
iimé biskupcvé vyzvali vèiící, a-b-v 25. dubna Éìi volit,
ciiie aby neodeyzdali bíI'jt volební iistek - r.ojéci io
navi'hovali nerozhodnjrm, prf tak v5,jédÍí -svù_i souhlas
s nynèjÈím 'r'ojenskÍm reZimem - a koneiné aby

nedali svúj hlas stranóm, jejichZ nauka odporuje
ki-eslanskému pohledu na òlovéka a, na jeho místo
ve spoleònosti. I kdyZ volby ztratily vlastné sr'úi vÍz-
nam, plece jen poskytují obyvatelstvu moZnost proje-
v;t své mínèní stran modelu spoleònosti, kterou chtéjí
v PorlìrÉìalsku vvbudovat. Biskupové koneòné znovu
protesiují proti obsazení katolické rozhlasové stanice
Rarlio Renascenca, které není dovoleno vysílat nóbo-
icnské programy, ani v nedéli m5i svatou. - Z pro-
testú biskupù proti omezovéní osobní a politické svo-
body zasluhuje zmínky velikonoòní kózéní oportského
mons, Ferreiry Gontese, pronésledovanélno za Salaza-
rova a Caetanova reZimu; pod zómìnkou zavedení so-
cialismu jsou 1idé omezovàni ve své svobodè mínèni
a projevu, pro církev je pÍijatelnó jen ta forma so.
cialismu, kteró hlecií uskuteònit vSeobecnou spra-
vedlnost a soulad mezi sociélními skupinami a zart-
òuje svobodu obòanù.

eeskà duchovní sluZba v NSR, poiódó letos uZ
po pàté cyrilometctdéjskou pout'do Ellu,angen, k
místùm, na nichZ pravdépodobné byl svatlí Metodèj
vèznèn bavorskjrmi biskupy^ Pout vyvrcholí s sobotu
5. òervence.

SdruZení Opus bonum ve spolupróci se sekcí pro
miódeZ pÌi Íímském stÍedisku Velehrad u:poiódalo
o velikonoòních svótcích Setkdní mlddeie v Domè
faràÍe Hackera ve Frankenu blízko òs. hranic. Na
térna Svatého roku promluvil mons. dr. Jaroslat, Polc
z Éíma, dr. Alcxander Heidler z h4nicho..'a a dr. Neu-
wirth rozvedli heslo smíiení a spiso\,atel Ota Fìlip
pieòetl ukézky ze sv-ích chystanlylch knih. VSechn_r,
obÍad5r Svatého tfdne byly vykonény òesk,v. Zvié5t'
se líbil zàjezd da Konnersreuthu, kde Zila a je po-
chovéna Tereza Neumannovó, obdaÍenó stigmaty, a
do Waldsassenu k òs. hranicím. Na seikéní piijelo
35 mladfch.

Ve Stttttgctrtu mají na5i krajané ve svém > Klubu <

kaZdf druhÍ pàtek v mèsíci besedv s piednéòkou,
diskusí a pobavenínl. 7. btezna úòastníci se v duchu
pienesli do Tunisu, 1i. dubna mluvil na- téma "Husa" jeho doba " dr. Heidler z Ìúnichova a na pÍí5tí
mésíce plànují konference o Karlu IV., o Brazílii,
o skautingu atd. A.v nedèli 9. února se v "Klubuuveseìili ti nejmen5í na ciétském ma5karním poba-
bení - pÉiély proncezny, muchomùrk5r, trpaslíòek,
kovbojové atd.

Blahopiejeme dr. Jaroslavu Trnko";i z PAR.ÍZE, ktc-
r1í 10. kvètna oslaví sedmdesótku. Po dlouhó léta vy-
dóvé òesko-francouzskou re.rue Rencontres, v nii sezn6-
muje Francouze s poklady òeské literatury a kul-
tury a óechúm zase pÍibliZuje, co krósného mají
Francouzi, a tak velmi piispèl k vzójemnému sblí-
Zení obou kultur.
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