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dovi Tutu v uznéní za jeho nenàsilnÍ boj za rovno
próvnost èerného obyvatelstva. Od r. 1978 je tei. ge-
nerélním sekretóÍem Jihoafrické rady církví. Pro svrlj
odpor vrlèi segregaèní politice vlódy se v minulosti
opétovnè setkal s útlakem a nékolikrót se octl i ve
vézeni. Kdyà mu bylo oznómeno, àe dostal Nobelovu
cenu míru, prohlósil, 2e Cena platí v3em neznómym
hrdinlm a hrdinkóm, ktefí se s ním podílejí na boji
za lidskó próva. ' Tentokrót nikdo neÍekne, Ze udé-
leni bylo spiknutí proti komunismu,. dodal s na-
ràZkou na komentóf v komunistioklich zemích posled-
ni léta. S5rnoda anglikénské církve JiZní Afriky jme-
novala biskupa Tutu uZ po udélení Nobelovy ceny
arcibiskupem v Johannesburku - poprvé dostévé tuto
funkci òernf biskup.

Biskupskó konference NICARAGUY se nabídla zpro-
stfedkovat mezi vlódou a protivlédními partyzànskf-
mi skupinamí, at rÈ vojensklimi nebo civilními, které
ji o to poió.daly. Doposud vlóda odmítla jakékoliv
rryjednàvóní se srlimi odpùrci.

Pfedseda biskupské konference mons. Vega v pro-
hlóSení nadepsaném >Ylzva ke kÍest'anské reflexi <

vytÍkó sandinistské vlàdé, Le sahó k nósilí a útlaku
a nerespektuje zàkladni lidskó préva: próvo na Zivot
a na osobní vlastnictví, a Ze usiluje o to, zavést v ze-
mi ideologickf systém, kterf odporuje tuZbém nica-
ragujského nàroda. > Po pèti letech velkjch hesel, re-
voluòních mitl, iluzí a bo estnfch omyhl Nicaragua
je Zivfm odstra5ujícím pÍíkladem pro eeli latinsko-
americkf svétadíI" <

SVÍCARSKO. - Novfm generólním tajemníkem Eku-
menické rady církví, sdruZující na 300 církví a spo-
leéenství protestantskych, anglikónskfch a pravoslav-
nfch a na 400 milionrl véiících, byl zvolen uruguaisk!
pastor EmiI Castro z cír,kve metodistické. Mé 57 let
a v prosinci se ujal svého úiadu. Dosavadním gene-
rdlním tajemníkem byl rovnèà metodistickj' biskup
dr. Philip Potter z karibského ostro!'u Dominica. Kard.
Willebrands, pfedseda Sekretariótu pro jednotu kfes-
t'anù, mu poslal blahopiejnf telegram, ve kterém ho
uji5t'uje i dal3í spoluprací katolické církve s orgény
Ekumenické rady církvÍ.

Na MALTÉ se zpoZdénlm skoro dvoumésíónlm ote-
viely 19. listopadu své bróny soukromé katolické íko-
ly. Za zprostÍedkovéní Svatého stolce do5lo k proza-
tímní dohodé s vlódou, kter6 iàdata, aby r{yuèovéní
bylo poskytovóno naprosto zdarma. Biskupové piijali
tento poZadavek, ale bylo jim dovoleno pÍijímat od
rodiòù dobrovolné dary. Témèi souòasné skonÒila ta-
ké dvoumèsíòni stvka uéitelù a profesorù stàtních
5ko1, jejímZ dùvodem byly platové a pracovni pod-
mínky. 74 katolickÍch Skol ostrova Malty mà na 18 000
ùéilr.ù a studentù.

SOV. SVAZ. - Slopanskd ndboÍ"enskd mise oznétmila
ve Stockholmu, Ze sovétskó policie zabavila 30 000 exem-
plóÈù bible, které byly Wti5tény v tajné tiskórnè v
Kazachstanu, dóle 6 tun papíru; dvè osoby, které by-
ly próvè v pÍíslu5né budovè, byly zatóeny. Podle Mise
vytiskli baptisté za posledních 10 let v SSSR pies
pùl milionu biblí a jiné nóboZenské literatury. - V
Moskvè byl odsouzen na 10 mèsíctt ttézení pravoslavnÍ
knéz Pavel Lysak; bydlí v Kalininu, wkonal vSak
nékolik cest do Moskvy a zùstal tam delSí dobu, aniZ
k tomu mèl potiebné zvlíitni dovolení.

LOTYSSKO. - ApoStolski administrótor z Rigy a
Liepaje kard. Jubilans Vajvods vzpomínal 18. listopa-
du 20. víroéí svého biskupského svècení. Svat$ Otec

mu poslal blahopiejnf telegram s ujiStèním modiitby
za celott lotyéskou církev. Kard. Vajvods se letos do-
iije 90 let, knèzem je od r. 1918 a Jan Pavel II. ho
r, 1983 jmenoval kardinólem. Koncem padesàtich let
byl odsouzen na dva roky vèzení pro >protisovétskou
èinnost u. - Podle TASSu byla pÍed vónocemi udèle-
na kard. Vajvodsovi >èestnd medajle n za jeho >úèast
na mírovém hnutí a za piínos, kteú jeho církev po-
dóvó mírové politice Sovètského stàtu (.

23. ledna byl v NSR Den solidarity s Afrikou. Na
pomoc trpícímu obyvatelstr,rr, piedev3ím zemím posti-
Zenlim katastrofàlním suchem v oblasti Sahel, se vy-
bralo pfed sto milionù marek.

Letoéní Den modliteb za pronósledouanou církets,
konanf katolíky i evangelickou církví 12. kvétna, je
vénovón baltskim zemím: Estonsku, LotySsku a Litvè.
Jejich kiíZovó cesta zaéala ui, r. 194O, kdy se vlivem
vólky octly pod Sovétsklirn svazem. Jen na Lityé bylo
od r. 1940 zru5eno z[84 kostelù a kaplí; dóm ve Vilnè
byl zmènèn v umèleckou galerii, kostel litevského pa-
trona sv. Kazimíra v ateistické muzeum, kostel v Klaj-
pedé v koncertní sí,J, Y Lotyisku je pro 400 000 kato-
líkù otevieno 178 kostelù, o néZ se staré 109 knèZí,
dalèích 39 loty3skjch knèZí pÍisluhuje 200000 katolí-
kùm v Sovètském svazt. Estonsfto je apo5tolskou ad-
ministraturou, které je spravovóna riZsklim apoétol-
skim administràtorem kard. Vajvodsem.

Adventnl sbírka nèmeckfch katolÍkri Adueniat vy-
nesla lorli 122 milionrl marek. Jsou z ní financovóny
katolické podniky v zerrrich Latinské Ameriky.

Péóí stuttgartské university a Svobodné university
ukrajinské se konalo 13. kvètna ve Stuttgartu sym-
posium na téma >Problematika Evropy <. Velkó òóst
symposia byla vènovàna letoSnímu jubileu smrti sv.
Metodèje. O zaéàtcích pokitèní Ukrajiny a jeho dzna-
mu pro Evropu promluvil Ukrajinec dr. Ivan Ortynskij,
pak naSi krajané: dr. Libor Koval o próci sv. Cyrila
a Metodèje mezi Slovany a dr. Vîadimír Neuwirth
o cyrilometodéjském odkazu.

Sjezd na heslo " Na pomoc církvi v tísni " v Domé
setkóní v Kónigsteinu mà letos téma > Církev - ndrod

- mír <. Koné se ve dnech 8.-11. srpna. V iadè pied-
nà5ek bude jednóno o tom, co mùZe církev vykonat
pro Zivot néroda jako takového, zvló5té pro pieko-
néní nórodnostních a meniinovjch problémù. Jeden
z pracovních krouZkù je vénovén slovanskjm apoSto-
lùm Cyrilu a Metodèji - > neznómjrm patronùm
Evropy ".

ÒfNA. - Pro óíúany nàboZenství uZ není > opiem
lidu ", jak to hójil Karel Marx; prohlésil to òlen óín-
ské akademie véd Zao Fusan, prévè naopak, nàboZen-
ství je nutnjrm k rozvoji zemè, protoZe tvoií éàst du-
chovní civilizace kaZdého nóroda. Literatura, umèní,
architektura, filosofie, morólka, zq'ky i zpùsob àivota
jsou ovlivnény nàboZenstvím. Ríci, Ze nàboZenství je
opiem ducha, je nèco naprosto nevèdeckého, dodal.
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lehradè O 300 let od muéednické smrti P. Stro.
bacha O Spidlík: Svdtek jednoty církve O Matka
Tereza v kostele P. Marle v Brnè C Pozdrav z
CM pouti knéZí na Velehradè 10. dubna O Va-
néèkovó: Rakousko nezapomínd O Sebor: CeIní
pr(rces sv. Jaf,ra O Velikonoce ve Vatikiínè... a
jinde O Koldèek: SvatoJanskf fejeton.

5. òíslo Nového Zivota rry5io v Rímè 1. kvètna 1985. - Tiskla Tipografia Graziani, Roma.




