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IlsfÍední duchovní rada piipravila take program V. nó-
rodní pouti v Ellwangen.

V ràmci prvních pàtkù v mèsíci, které jsou vènovény
nejrúznèj5ím vzdélívacim programùm, piednó5el 4.
dubna tr. v klubu mnichovského Velehradu Íeditel
òs. oddèlení RFE Dr. Jaroslav Pechdèek na thema:
> Katoticismus v první republice ", u piíleZitosti 40. v!-
roòí celostétního sjezdu katotíkú Òeskoslovenska ve
dnech 27.-30 òervna 1935. Doktor Pechóòek byi tehcly
sekretàÍem pÌípravného v1íboru sjezdu, takZe pii své
piednééce óerpal z bohatly'ch osobních proZitkú. K
obrovskému úspéchu veèera pfispèla i ta skuteònosr,
Ze piednéSející mèl k disposici album dokumentór-
ních fotografií z tèchto slavnjch dnù, které byly Cri-
leZitjm. mezníkem ve vlivoji vztaln:ù mezi církví a
òeskoslovenskS?m stétem. S dojetím slySeli úòastníci
o bohosluZbé na Vóclavském nóméstí, o obnové kÌest-
nílro slibu a vyzné+ní víry Sesti jazyky nérodù tehdejèí
òeskoslovenské republiky, kteÍí zde u oltéÍe na5li zno-
vu svou kiest'anskou jednotu, i kdyZ mezi jednotlivSlrni
nórody jii. tenkràt existovaly tÍenice a napètí. Teh-
dejéí slova papeZského legéta. francouzského kardinéla
Verdiera: > Òest Vém, drazí svnové òeskoslovenitíi
Celému svètu, kter5i se na Vés divà, d6vàte pÉíklad
pienrídhernjr, ,, zavazuji dnes stejnè jako tenkrót.

Svùj leto5ní Akademicklí tiden poÉédé sdruZení
Opus Bonum v Kónigsteinu u Frankfurtu nad Moha-
nem ve dnech 1.-7. zàYi na téma " Spoleónd. Evropa -vizva k nadéji ". V rómci Tjrdne bude uspoiàdóna
vistava obrazú. a koncert. Piihléékv piiiímà a infor-
rnace podó: Opus Bonum, D-ó Frankfurt/fuí 70, Op-
penheimerstr. 49.

SVÍCARSKO. - Poslední mójovou nedèli se sjeirr
na 500 na5ich krajanù na pouti k P. Marii Einsiede!:t-
ské, piesloi,e poòasí nebvlo piíIié làkavé. Béhem mje
svaté se nesly rozlehifm chrémem krósné mariónské
písné za vfborného varhanního doprovodu; hlavní ce-
lebrant dr. Jaroslav Skarvada z È.íma vvzvedl dùi*
Zitou úlohu P. Marie v déjinéch spésy a zval pÍítornné
k smèlému nésledovóní Mariina postoje chudoby, po-
kory a obétavé lésky. SvatovàclavskÍ choról tvoÌ-il
zakonòení této dopolédní slavnosti. A v poclveòer se
poutníci seÈli znovu v poutním místè na mójové po-
boZnosti pí'ed milostnou sochou Matkv BoZí. Dèts1i€<
hlósky téòh nejmen5ích z Curychu piédzpévovalv i:ii
ní KÍiÈkovského Loretónskou litanii; mariénskou mc-
ditaci òetl dp. Birka.

KAIJADA. - RedakÒní kruh o Kanadsklfch listú <

ve spolupróci s vyíborem torontského o Klubu novly'ch o
vydal v serii vfznamn5ích postav naéí nedévné historie
daISí òtyÍi pohlednice. Jsou na nich dr. Ladislav
Feierabend, politik prvnr republiky a exilové vlétly
v Londfné, gen. Milan R. Stefiínik, tragicky zah5,-
nuvSí r. 1919, poslankyné JUDr. Milada Horrikotri, pa-
pravenó pfed 25 roky, a skupiira òs. diplomatù pil
podpisu Charty SN v San Francisco dne 26. òervna
1945. Na poiàdLní zaélou: " Kanadské î.isty <, Box 52A,
Station D, Taromio 9, Ontario M6P 3Kl.

POLSKO vyslalo loni do zahranióních trrisií 76 misir:-
ndfù: 4l knéii, fàdovlch i diecézních, 18 Íeholních
sester atd. Celkem pracuje v zahraniòních misiícl-r
877 Polékù"

Na leto5ní rok pfipadà 975. vlroóí zaloieni nejstar-
5ího polského biskupského stolce - v Hnézdnu, naC
hrobem sv. Vojtécha. Zalaiil je císai Ota II. Prvním
arcibiskupem se stal bratr sv. Vojtècha Radim-Gau-
dentius. Oslavy vyvrcholily ve dny kolem Voitècho.,'a
svótku. - K jubileu vydal kard. Wyszvúski, hnézden-

skf arcibiskup, zvlóítní pastlisk! tist: plipomínà zà-
klady kfest'anství v Polsku, které zaólnají pré\'è \r
Hnèzdnè a u svatého Vojtècha, pÍínos, kter5Í kiesfan-
ství podalo i ke kulturnímu povznesení zemé, a vzdàvî
hold vÈem, kdo svjmi obètmi a Zivotem pracovali pro
né$od za truchlivSích epoch polskfch déjin, a zvlàStè
knéZím a véiícím taikúm, kteÍí zemÍeli v nacisticklich
tóborech. Jejich pÌíklad mé bjt povzbuzením vÈém,
aby vytrvali ve své vér^nosti církvi a papeÈskému stoici.

Yztahy mezi stàtem a církvi v PORTUGALSKU se
stóie zhor5ují. 18. kvétna obsadila skupina studentú
budovu filosofické fakulty PapeZské university v mè-
sté Braga - i.àdali její zestàtnéní, zapojení do stétní
universily a nahraàení profesorského sboru novfm,
kterf navrhnou a schvólí studenti. lJi v zAÍí m. r. ob-
sadili studenti VyÈéí ekono.mickj a sociólní ústav r,
Evoie; po dlouhém vyjednàvàní museli jezuité odev-
zdat jeho vedení stétu. A zaòétkern òervna zastavili
biskupové vysílóní katolické rozhlasové stanice Radio
Renascenca, pîoî.oùe ztratili jakjkoliv vliv na obsah
v5'sílén í.

RAKOUSKO. - K 250. v1Íroòí blahoÍeòení svatého
Jana Nepomuckého uspoÍédali ve Vídni yistayu d.o-
kuttentù, které mají vztah k tomuto naSemu svètci.
Piedmluvu k vlistavnímu katalogu napsal kard. Kónig,
kteqi charakterizoval svatého Jana jako vzor horli-
vosti a vérnosti církvi a svému úfadu pÍes vÈechna
protivenství svétské moci - , v jeho osobé vvstou-
pily do popÍedí odmítnutí nétlaku na svédomí, òslar.a
morólního odporu proti despotismu al na hranice mu-
óednictví a smrtio. Pii rektoràtu kaple sr'. Jana Nep.
se chystó zaloiení bratrstva, které si bere za cí1 ob-
novu úcty k svètci mlòení a vyzvednout ty rysl, jeho
postavy, které jsou aktuólní pro naÈi dobu a pro
pÉíétí generace.

President africké republiky KAMERUN amnestoval
50 osob, které byly odsouzeny v zàtí 1970 v procesu
proti tzv. Spiknutí svateho kiíZe; byl mezi nimi i
biskup z Nkongosamby mons. Ndongmo - napled ho
odsoudili k smrti, ale pak trest zménili vo doi,ivotni ùa-
lói. Mons. Ndogmo asi opustí Kamerun.

V ÀiIEXIKU za}ràjlli stavbu nové ndrodní ba<iliky
zasvècené P. Marii Guadalupské. Chróm bude dosta-
vèn plíÉtí rok na podzim. Pojme na deset tisíc véií-
cích a daléi desetitisíce mohou sledovat bohosluZby
z piilehlého nómèstí. Dosavadní bazilika je ohroZo-
vóna sesuvem púdy a bude po restauraòních pracích
pÍemènèna rr nàboZenské muzeum.
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