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Zen tÍikrót víc neZ mulù. * 10. ledna zemÍel na ga-
grénu obou nohott Josef étyÍok!,, leqi obrénce vícemi-
strù svèta a Sparty ze tiicàtfc}a let. Bylo mu 78 let. *
V RP si stéZuje kd, ie se na programu kinokavórny
v Praze objevily filmy jako >Madla zpívó Evropé <,
> Líziny lety do nebe.,, > Divo3i <( - > limonódy <,

"zbytky mè5t'àctví z dob trí dóvno minulÍch<. Ale
asi se líbi vic neZ souòasné snimky, vzbuzující nudu
sqim propagovóním " socialismu <<. * První óeskj, ka-
lendói byl vydón ve Vimperku, na rok 1485, tedy pied
ptll tisíciletím. Polygrafickà tradice se tam uchovala
dodnes: jsou tu vydévóny kolibfí edice poezie, biblio-
filské tisky Lyry Pragensis atd. * Na 3000 exponótfi
mó pravdépodobnè nejvétíí svètové obuvnické mu-
zeum v Gottwaldové, nèkdejSím Bat'ové Zlínè. Nóv-
5tèvníci zhlédnou rozséhlou historii obouvéní, souòóstí
je ukazka starich Èevcovskj'ch nàstrojù a techniky.

V EXILU A KATOLICKÉM SVÉTÉ
NSR. - 24. února se konala v Mohuói slavnostní

piipomínka svatometodéjského jubilea. Ve staroby-
lém dómu, za uéasti místní kapituly a katedràlního
pèveckého sboru, slouZil pontifikélní mii sv. biskup
J. Skarvada, kteri také kózal. Kromé místních ka-
novníkù s ním koncelebrovali i knèZí rùzn$ch slo-
vansklich nàrodù a knèàí sudetonèmeòtí. V zaplnèné
katedróle bylo mnoho véiících slovanského pùvodu,
jejichÈ zéstupci, èósteènè v krojích, pÍednesli i meéní
piimluvy. O oslaur se zaslouZil né5 krajan ThDr.
Alois Krchú6k, kterf je faróiem v Raunheimu v mo-
huèské diecéz| Otec biskup Skarvada byl téZ slav-
nostním kazatelem pfi oslavé naÈich vèrozvèstù, které
se konala ve Frankfurtu v CísaÍském dómè 2. btezna.
M5e svató byla úchodního obiadu, hlavním cele-
brantem byl apoStolski cxarcha pro Ukrajince v NSR
Platon V. Kornyljak a mezí koncelebranty byli kro-
mé biskupa Skarvady i svètící biskup limburskf msgre
Gerhard Pieschl, narozenli v Moravské TÍebové, a iada
knéZí vjchodního obfadu, z óeskj'ch Dr. Koval a prof.
P. Tomó5 Spidtík. Ten mél pak i hlavní pfednóéku o
na5ich vèrozvèstech a patronech Evropy ve staro-
slavném Císafském sóle na Rómer, pfi slavnostní aka-
demii, poiédané Cyrilometodèjskou knihovnou, kte-
rou tam nedàvno zaIoLlI Dr. Vladimír Neuwirth. Ho-
stitelem byla mèstskó rada.

Ve dnech 17.-24. dabna probèhne v Reznè jedno
z nejdùleZitèj5ích zópadoevropskych symposíí na pa-
mèt' 1100. vliroóí smrti sv. Metodèje. Slovanskf ústav
pii iezenské université ozîemiI,2e se symposium bude
konat pod zóStitou pfedsedy oblastní bavorské vlàdy.
Bude proneseno asi B0 referótù, hlavnè o kuiturním a
nóboZenském pozadi misie sv. bratÍí u slovanskych
nórodrl.

V Mnichové méli 24. února uZ tradióní Popelec
umèîctt. Kazatelem byl Otec Tomóé Épidlík z Ríma,
zpévem doprovodili bohosluZby Eva Roubalíkovó, Eva
Roubalíkovó jun., Mirka Bradovó a Viktor Magdolen.
Po bohosluàbóch bylo provedeno pósmo o Zivoté a
díle sv. Cyrila a Metodèje. tlòinkovali: J. Faltisovà,
I. Faltis, Z. Braunschlager a J. Roubalík. - Z >IJl6'
sku <, dètské pÍílohy Hlasu sv. Cyrila a Metoda, bu'
letinu èeské misie v NSR, se dovídóme, i.e mladí
jsou zvdni k soutèíi. Otàzky budou vzaty z katechismu
aziivota naéich svatich apoStolù. Zàvéreéné kolo bude
pÈi pouti v Ellwangenu ó. óervence. Vítézové v5ech tfí
kategorií pojedou zdarma na pout do fuma. Podrobno-
sti u místních duchovních spróvcù.

Tradióní postní sbírka katolíkù NSR " Misereor..
méla letos heslo " Aby se uzdrattili".Zatrdjil ji augSbur'
skf biskup mons. Stimpfle spolu s indickfm mons'

Saupinem. Cílem sbírky je pfispét na boj proti hla-
du a nemocem ve svété. Také letos z vitéZku sbírky
se pomùZe pÍedevSím obyvatelstr.u v Indii.

5. kvétna, v den 40. úroòí skonèení druhé svétové
vàlky, se bude konat pouf ke kapli Smrtelné úzkosti
na uzemi nèkdej5ího tébora Dachau. Podle provoléní
mnichovského arcibiskupa mons. Wettera mé bjrt pouf
vlzvou a modlitbou za nov!, pokojn9 iód ve svèté,
za smíiení a spolupróci mezi vSemi nérody. Mons.
Wetter pozval na ni evangelického pastora Martina
Niemòllera a v5echny, kdo v Dachau byli vèznèni.
Bylo jich na 67 000 z 37 ndrodtr; velké bylo procento
Zidù z Polska, Sov. svazu a Madarska.

POLSKO. - SekretóÍ polské biskupské konference
mons. Dabrowski protestoval dopisem u vlódy, proloZe
celní cenzura zabavila více neZ 100 000 útiskù polského
L'Osservatore Romano; nazyvà je neoprívnénlm a 2àd6
jejich okamàité uvolnèní. V èísle bylo oti5tèno poselství
sv. Otce ke Dni míru, a v ném vj'zva k miódeZi, aby
odmítla materialismus a vfrbec v5e, ' co mà za cíl zo-
troòit nàrody do systémù, pro které Búh nic nezname-
nà a v nich-Z dùstojnost lidské osobnosti je obètovó-
na poàadavkùm ideologie, jeZ se snaZí prohlósit zaboha
kolektiv ". Podle dohody s vlódou z r. 1980 smí mè-
síòník, tiiténi ve Vatikéné, volné vstoupit do zemé,
aniZ byl podroben cenzuie. Je to v5ak ui tietí piípad
zablokovéní. - V jiném listè mons. Dabrowski si stè-
Zuje na obtíùe, s nimiZ se setkàvé katolicki tisk. Ne-
dóvnlim naÍízením byl totiZ sníl.en piídèl papíru pro éa-
sopisy o 2A0/0. KatolickÍ tisk nestaói kr'Ít poptévku,
kteró stàle stoupó, a uZ dÍíve byl katolíkùm povolovón
jen pomèrnè mali nóklad. Uvedené nalizeni by mohlo
nepiíznivè ovlivnit vztahy mezi církví a stótem. Naproti
tomu néklad òasopisu norlich schvélenlích odborù zù-
stóvó nezmènén.

Loni mèlo Polsko 822 novoknéZi, 59 diecéznich a ?A
feholních. Je to o 90 víc neZ v roce 1983, Z diecézí
méIa nejvíce novoknéZÍ Vratislav, z ieholníkù salezióni.
Pro 36 milionù vèiících bylo v Polsku 21926 knéLí. lla
knèZství se piipravovalo 8100 bohoslovcù.

RUMUNSKO. - Apo3tolsktirn administrótorem arci-
diecéze pro vèfící latinského obiadu se sídlem v Bu-
kureSti byl jmenovón òtyficetileti mons. Joan Robu,
profesor morólky a rektor knèZského seminàÍe v Jasi.
Souòasné byl jmenovén titulórním biskupem. Bude to
tletí biskup v Rumunsku, kde je 6 díecézí; Alba Julia
mà sídelního mons. Antala Jakaba a svétícího Lójose
Balinta; tÌi: TemeSvór, Oradea a Jasi jsou Íízeny or-
dinàÍem jmenovanjm Svatlím stolcem a Satu Mare

" ordinófem ( zvolenim knèZími. Kromé toho bylo v
Rumunsku je5té pèt diecézí pro véiící byzantského
obiadu s asi milionem a pùl vèfících; r. 1948 byly
zrrr3eny a vèfící pfevedeni nósilím k pravoslaví. Kdo
z biskupù a knèZí tento > nàwat k pravoslaví " nepfi-
jat, byl uvèznèn.
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