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chod. AZ veòer se vzdali. BliZÈí podrobnosti nebyly
díny, takíe se zépadní novinéÍi mohli oddat dohadúm,
kdo byl ono rukojmí a proò bylo shromóZdèno ko-
lem piechodu tolik vojska v plné pohotovosti. *
Evropské atletické federace diskvalifikovala za da-
ping dva òs. atlety: Remigia Machuru, kterli byl na
leto5ním mistrovství Evropy v Moskvè druhli v hodu
koulí, a Zdeúku Silhavou, tietí v hodu diskem. * 23.
zàií zemiel ve vèku 73 let dr. Vilént Hrub.jt, DrSc.,
vedoucí vèdec\i pracovník Moravského muzea, je-
den z odborníkù na velkomoravské qrkopévky ve
Starém mèstè a na Klimentku u Osvètiman; dàle
zemleli: doc. O.l. Blaííéek, historik umèní, nejvétSí
nó5 znalec barokního sochaiství - na sluZební cestè
do Mnichova, kde na mezinàrodním kongresu histo-
rikù umèní mluvil o modelech òeskÍch sochaiù 17.
a 18. století; nedlouho po súch pètasedmdesótinóch
bàsník Oldíich Mikuldiek; akademik A. Zdtopek, pied.
ní òs. a svètovy odborník v geofyzice a seismologii,
òlen mnoha mezinérodních organizací; l. Koíeiník,
odborník v oboru kybernetiky a autorîatizace, pied-
seda óSAV. * 75 let se doZil Josef Poulík, - pre-
zident Husók v dopise oceùuje jeho n celoZivotni an-
gaZovanou vèdeckou a politickou òinnost, jeho pií
nos k rozvoji archeologie, zejména poznóní o nej-
starSích dèjinóch naSich nórodù a jejich kultury " -pod jménem Poulíkovfm vyé1o k qiroòí smrti sv. Me-
todéje nèkolik òlónkù, zmenÉujích néboZenskli vlznam
posléní na3ich vèrozvéstù; od nèho pochàzí fvrzení, 2e
se hrob sv. Metodèje nenaéel. * Y Kutné Hoíe osla-
vovali 1000 let dolovóní a raiení mincí - v malínské
mincovnè se zaóaly po roce 985 razit první òeské
stÍibrné denóry. Dnes se v Kutné Hote téùí zin-
kovó a médénó ruda. K vj'roòí dolovàní se pra-
cující zavéuali pÍekroóit plàn pètiletky ve qirobè zbo-
ií o 19,5 milionu Kòs. * Pied 110 lefy zaznéIa popr-vé
symfonickd btisey't ,,Vltata"; Smetana ji zkompono-
val za neceLé tii tÍdly, inspirovaly ho cesty po Su-
mavé a plavba po vorech.

V EXILU A KATOLICKÉM SVÉTÉ

NSR. - Koncem zàÌí navÈtívil biskup Skarvada
krajany v severním Némecku, o které se staró óesk1i
knèz dp. Max Kandler. V sobotu 21. zàii slouZil m5i
sv. v Céchóch, v nedèli 29. zdii oslavil s místními
Òechy svatého Vàclava v Bonnu, hlavni setkóní se
vSak konalo piímo v den svótku patrona èeské zemè,
28. zàií v Kolínè za :úóasti svètícího biskupa kolín-
ské diecéze Msgr. Klause Dicka. Zatímco v kostele
kénaI o svatém Véclavovi biskup Skarvada, v pieplnè-
ném sàle pod kostelem pozdravil potom naSe kraja-
ny biskup Dick, kteú je také povèiencem nèmecké
biskupské konference pro duchovní péÒi o cizince v
celé Spolkové republice. Mluvil o vzójemném oboha-
covóní kÉestanù pochézejících z nlznfch kulturních
skupin, jejichZ svéréz neruÈí, nÍbrZ spíÈe dokazuje
universalitu jedné jediné Kristovy církve. Biskup
Skarvada byl také piijat piedsedou nèmecké biskup-
ské konference, kolínskjrm arcibiskupem kardinólem
Hòffnerem, nav3tÍvil apoùtolského nuncia v Bonnu
a setkal se i s arcibiskupem paderbornsklfm a gene-
rélním vikéÍem cé5skjm, kteú zastupoval nepiíto-
mného biskupa.

USA. - Letoiní "Den óesklch katolíkù" poÍàda-
nÍ 6. iíjna, v Chicagtt, byl ve znamení jubilejního ro-
ku svatometodèjského. Koncelebrované m3i sv. v
pÍeplnèném kostele blah. AneZky óeské piedseclal
éeskÍ biskup Jaroslav Skarvada, spolu s ním slavili

sv. Obèt' chicagsklí svètící biskup John G. Ylain!,
bjvallí svatoprokopskli opat Valentin Skluzóóek, ka-
plan Nórodního svazu óesklich katolíkù v USA kra-
janskli misionéi Otec Vojtèch Vít O.S.B. a kaplan
Distriktního svazu òesklich katolíkù dp. Francis T. PÌi-
byl Biskup Skarvada pronesl také piíleZitostné kó-
zàní, kostel piímo burócel òeskim zpèvem. Po m5i
sv. nàsiedoval obèd na chicagském Velehradè a po
nèm odpolední program, v némZ se stiídalv taneòni
skupiny Domov/Beseda s maljrmi taneòníky Moravské
kulturní spoleónosti a iàky sobotní Skoly kardinóta
Berana, kteÍí piedvedli roztomilé recitaòní pósmo.
Zdilo se, i.e zpév v kostele a nélada v séle rozprou-
dila i òeskou krev v Zilóch biskupa Ylainéli,o, jehoL
maminka, kteró je5tè dobie mluví naèí matefétinou,
se také slavnosti zúèastnila: byl còividné velmi spo-
kojen. Pii veòerní m5i svaté v pi'edchézející sobotu
udèlil biskup Skarvada v kostele Panny Marie Srra-
tohorské v Cicem s\'étost biimovóní Íàdè mladlich i
méné mladlich krajanfi.

V opatství sv. Prokopa v Lisle se konala také ó.
iíjna pout' k Pannè Marii v exilu a IIl. symposiutn
ndrodní obrody. M5i s'r'. v opatském chrému slou-
Zil biskup Jaroslav Skarvada z fuma, kterj rovnèZ
kàzal. V klóèterním kapitulním séle si pak pÌ'ítomní
vyslechli referóty, které se vztahovaly k ietoÈním ju-
bilejím. Biskup Skarvada promluvil o vliznamu sv.
Metodéje a rnlbec díla soluùskj.ch bratií pro néÈ
nórod a naéi církev, prof. dp. Petr Esterka popsal
vistiiné stoleté pùsobení òeskj.ch Otcù benediktinù ve
SpojenÍch stàtech; dr. Radko K. Jónskf, profesor so-
cioiogie néboZenství v St. Louis, Mo., si zvolil za
téma svého referótu > Pragmatické dùsledky cyrilo-
metodèjského odkazu.. O 
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cílevèdomé spolupréci

òs. exilu n promiuvil jeStè Véclav J. Vostiez, ka-
nadskli piedseda CML, které symposium poiàdaia
spolu se Stélou konferencí kieslansk5ich veiejnj'ch
pracovníkrl òs. exilu. Symposium zahàjll modlitbou
o Carjn nèbesn-vj n Otec Jiií Novotn5;, superior Otcù
jezuitù z Montreélu, a ukonòil opat V. Skluzóòek. Zó-
vèrem byia mariénské poboànost pÍed sochou P. Ma-
rie v exilu, stojící v kléSterreí zahradè, aby jednou
byia pievezena do Prahy na smír za sochu na Sta-
reméstském nàmèstí v Praze, zboÍenou 3. listopadu
1918, a svótostnfm poZehnàním v klé5terní kapli.

SVYCARSKO. - NaÉe Zenevskà farní obec spolu
s es. besedou Slovan si pozvali k oslavé svótku sv.
Véclava z È.íma mons. Jaroslava Polce, odborníka na
naSe rané církevní dèjiny. Mél pro né 29. zétii veó.er
m5i svatou v kostele sv. Terezie a pfed ní ve farním
sóle velmi zajímavou piednóéku s diapozitivy o Dè-
dictví sv. Cyrila a Metodèje do 14. století ". Bylo
pfítomno mirnofàdnè mnoho naéich krajanù. S mons.
Folcem koncelebroval slovenskli duchovní spràvce sa-
lesión Otec Mazék, kteqi se obètavè staré i o na5e
krajdny v àenevském kraji. Na svótek sv. Véclava
mèl mons. Polc pÍedné5ku s diapozitivy i pro , , 
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ny v okolí Frj'burku a v nedéli m5i svatou v [.rr.
sanne.
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