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1)odních elektrdren, kromè vydatné pomoci velklim
elektrérnóm odhalili také jejich niZSí nékìad; 20 tèchto
zdrojù energie je uZ v provozu, 70-100 se star'í. * Také
eedok se zaóínd otrlíiet po soukromém ubytovtíní pro
zahraniòní ndvitètníky; podmínky jsou: byt I. kat.,
teplà voda, sprcha nebo koupelna, soukromlí vchod, te-
lefon, stied mèsta nebo blízkost stanice metra. * V
tovérné MESIT v Uherském Hradisti doslo 23. listopa-
du ke zborcení òósti rlirobní haty, pii némi bylo
usmrceno 16 pracovníkù a 43 zranèno. Zprdva byla
zveiejnéna aL. za ó.tyii dny. * 16. listopadu zemiel v
Praze F rantii ek LaTeckj, (nar. 18.8.1905), katolicky orien-
tovanlf bósník a esejista; patiil k autorùm, kteií byli
od padesótlich let a znovu po roku 1970 na indexu
zakdzanirch autorù; pak mu bylo néco vydàno, t1i-
deník evangelíkù Òeskli zópas mu uveiejnil v òerven-
ci 1984 recenzi sbírky "Mamince na hrob o. Jeho dÍi
véjSí sbírky o Odèní królovské < a > Malé rekviem.
patÍí k vrcholnlim dílúm òeské reflexivní a medita-
tivní poezie. Popel s urnou byl uloZen v rodném Tisku
ve Slezsku. * 80 let se doZil 24. prosince Bohuslav
Rupp, kdysi majitel katolického nakladatelství, pak
vedoucí prodejny eSL U zlatého klasu a knihkupectví
óeské katolické Charity v Praze.

V EXILU A KATOLICKEM SVÉTÈ

USA - Newyorkské èeskà farnost poiédala 11. li
stopadu tradièní S'vatomartinské posvícení. Letos na
né piijel i Otec biskup Skarvada, kte4i pro krajany
slouZil m5i sv. v kostele Panny Marie Karmelské v
Astorii. Pozdravil pii ní i nèkolik manZelsklich pérù,
které slavily jubilea spoleÒného Zivota. Po m5i sv.
byl obéd a pak obr,ykl6 zíbava s kapelou a tancem,
na níZ se se5lo nékolik set úòastníkù. - Biskup Skar-
vada, kte4i pak odjel do Kanady, se setkal bèhem
zpàteéni cesty na chicagském letiÈti i s dp. Vojté-
chem Vítem a nèkolika zéstupci tamního Velehradu.

Péèí Stólé konference kiest'anskfch veÍejnlích pra-
covníkù, CML a Orlù z USA a Kanady se konala 21.
iíjna druhó ndrodní pouf k P. Marii rt exilu, stoji
pfi benediktinském opatstvl sv. Prokopa v Lisle, Ill.,
aby byla jednou pievezena do svobodaé Prahy; socha
byla zhotovena opatem Ondràkem na smír za sochu
na Staromèstském nóméstí, zboÍenou 3. listopadu 1918,
Pout' byla zahàjena koncelebrovanou mÈí svatou Otce
biskupa Jana L. Moikovského s opatem Valentinem
Skluzóòkem a dal5ími òesklimi knéZími. Po ní bylo
kr6ké symposium ndrodní obrody. Hlavním ieèníkem
byI Jílí V. Rímek z Kanady; mluvii o blahoslavené
AneZce Ceské - po néstinu jejího Zivota a doby, v
nii iila, zval piítomné a cel! òs. exil, aby se piiòi-
riil o brzké svatoieéení této naií svètice; svatofeòení
buXe znamenal obrodu naSeho nàboÈenského àivota,
tak jak ji znamenalo v barokní dobé svatoÍeóenÍ sva-
tého Jana Nepomuckého. Byly pfeÒteny pozdravy Otce
biskupa Jaroslava Skarvady - pout' mé bft norlim od-
proiením za nèkdejSí zneuctèní, ale i prosbou za vlast
a projevem nadèje, Ze socha jednou stane tam, kam
patií...; rusínského arcibiskupa mons. Mikul(i\e Elka z
Clevelandu, svètíciho biskupa chicagského mons. Vlaz-
ného, ístiedního starosty ós. Orla v exilu mons.
Jaroslava Kubovce a referít rektora iímské koleje
Nepomucena mons. Karla Vróny o knèZskl/ch a fe-
holních povolóních. Symposium zakonòil jeho obèta-
v! organizàtor - spolu s hamiltonsklím misionéÍem
dp. Josefem Sachem - Vdclav Jiií Vostiez úvahou na
téma >Na5e nérodní obroda a solidarita s trpÍcími<.
JeSté pied odjezdem se úèastníci seèli u paty sochy
P. Marie na poboZnost za vlast a eucharistické po-

Lehnéní Ttetí pouf k P. Marii v exiiu a symposium
nérodní obrody je plénovóno na ó. Ííjen 1985.

KANADA - Ve tÍetím listopadovém tfdnu dlel
v Torontu biskup Skarvada, kterli navStívil tamní
farnost sv. Vóclava. Pomodlil se u hrobu bÍvalého
duchovního sprdvce P. Jaroslava Jandy a s novim
faróiem dp. Franti5kem BlaZkem, jakoZ i se zóstupci
nlznfch farních skupin, projednóval problémy tamní
duchovní sluZby. NavStívil i biskupa AmbroZiòe, kteqi
mà na starosti pastoraòní péòi o cizojazyòné skupi-
ny a v nedèli 18. listopadu slouZil v kostele sv. Vé-
clava m5i sv. pro krajany. V Hamiltonu se setkal i s
dp. Josefem Sachem, kteqi se próvè chystal na piedvó-
noòní apoÈtolskou cestu na kanadskSi zàpad.

Videokazety o loy'tské ndvStévè sv. Otce u véÍících
v Kanadé, které vyrobila kanadskó televize, se setka-
ly s neòekanSim úspèchem, bylo jich prodéno uZ pies
30 M. Na kaidé kazeté je ó0 minut zàbérf:. z ceIé
cesty a pak 30 minut zàbèrù z jedné z deseti obla-
stí, kde se sv. Otec zastavil. Kazety zprostledkuje
Ceskd misie sv. Vóclaya (4ó05 W. Broadway Ave, Mon-
treal H4B 2A7); tam se lze také obrótit s Zàdostí o
knihu > Celebrate our Faith., - pÍes 2@ stran vel-
kého formótu barevnlfch fotografií z nóv5tèvy sv.
Otce; kniha není k dostàní v kaihkupectvích; v Ka-
nadé i s po5tovnlfm stojí 51,80 dol., kazety 34,95 -tÌeba poslat piedem,

NICARAGUA. - Generólní kurie iàdu jezuitú v Rímè
oznàmila, ie P. Fernando Cardenal, kterli odmítl se
ziíci funkce ministra Skolství a vfcholy, píesttivti blt
òlenem jeauitského ítidu. PodIe církevního zàkoníku
je politické funkce nesiuèitelnó s knéZstvím. P. Car-
denal je politicky èinnÍ od svrZení diktétora Somozy
v r. 1979: biskupové na zaòótku proti této jeho funkci

- a dalsích tií knèZí - nenamítali, kdyZ vsak ve
vlódé nab:ivaly víc a více vlivu prvky marxistické a
proticírkevní, iàdaIi. je, aby se sqich vlódních funkcí
vzdali nebo aspoù nelTkonàvali své knéZství. Situace
se jeStè pliostiila loni v létè; tehdy jezuitití pfedsta-
vení postavili P. Fernanda Cardenala pied volbu: bud
òlenství v Íédè nebo ve vlódè. P. Cardenal prohlàsil,
Èe se cítí zavdzén ve svédomí nezradit revoluci.

Biskupskà rada zemí LAT. AMERIKY r.ydala pro-
hlà5ení, Ze devítiletó piíprava na oslary 50. vÍroòí
objevení Ameriky a zaéítkla její evangelizace, zahàje-
nà 12. Íiina v Santo Domingo za piítomností papeùe
Jana Pavla II., bude soustÈedéna na tii boiské ctno-
sti: 'víru, nadéii a îdsku. Kaid6 místní biskupskó kon-
ference mé stanovit nejvhodnèj5í konkrétni zpùsob
pfíprav. Devítiletí je svèieno ochranè a piímluvé P.
Marie Guadalupské, uctívané v celé Latinské Ame-
rice. KaZdé z qièe uvedenfch tÍí ctností budou vé-
novàna tii léta, zaóne se s vírou. KaZdi rok po devèt
dní mó bit v kaZdé zemi spoleÒnó duchovní obnova
vèech vèiících.
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