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biskup Jaroslav Skarvada, spolu s ním vklódali ruce
na hlavu novosvècence i jeho Íódoví spolubratii z
generólního vikariótu augustiniànù èeské provincie,
kteÍí Ziji v zahraniÒí. P. eernÍ slouZil pak první m5i
sv. den nato v kapli P. Marie Loretónské ve stejném
kostele, dal3í nedèli pak pro krajany iijici v Rímè v
basilice S. Maria Maggiore. KÉg,al pii ní prof. P. To-
mó5 Spidlík. óeskó iímskó farní obec touto méí sva-
tou vzpomnéla 1100. vj'roòí smrti svatého Metodèje
v kostele, v nèmZ papel, Hadriétn schvólil naóim vè-
rozvéstùm jejich slovanské bohosluZebné knihy. - P.
Òernf, kterli je òlenem iàdu, slavném v naSí vlasti
starobrnènskjm opatem Rehoiem Mendelem, objevi-
telem zàkonù o dèdiÒnosti, iije té. v Rímè, kde stu-
duje církevní pràvo.

KANADA. - 23. dubna zemiel v Montreólu jezuita
P. Frantiíek Kovanda. Bylo mu ó5 let. Rodók z Kynic
u eího5té, byl vysvécen na knèze v Anglii r. 1947 a
pak 13 let pracoval jako misionài v dneiní Zambii;
pro jeden z tarnních nóieóí , cilenje " piipravil uòebni-
ci a chystal se na profesuru biologie v Lusace. Zdraví
mu vÈak nedovolilo dal5í pobyt v milované misii;
odjel do Kanady, kde vypoméhal mezi Òechy jako
knè2, deléí dobu i v Texasu v USA. Zdkeind nemoc
ale hlodala víc a více na jeho organizmu, aZ jej sklà-
tila do hrobu. Byl pohiben na jezuitském hibitovè v
Guelphu, Ont. - R. i. p.

USA. - Ptlvodné òeské benediktinské opatství sv.
Prokopa v Lisle u Chicaga mé nového opata: 47letého
njdp. Hugo Andersena. Pfes 70 òlenù opatství si ho
zvolilo 8. dubna za nóstupce opata Valentina Sklu-
z6éka, jeinuL skonèilo tam obvyklé sedmileté opat-
ské údobí. Njdp. Andersen je osmf lisleski opat. Do
Chicaga piiéli óeiti benediktini pied sto lety; vzpomnè-
li toho 2. biezna slamj'mi dèkormlimi bohosluàbami,
za piítomnosti bÍv. opatrl Kuóery, dnes arcibiskupa v
Dubuque, Iowa, a Skluzàòka, a déle biskupù MoÈkov-
ského a slovenského Grutky, v kostele sv' Prokopa,
v nèkdejSí chicagské Óeské Plzni.

NaÉe òe5ti chicag5tí krajané se piipravili na kie'
sfanské slavení velikonoc duchovními cviòeními v
místnostech jejich Velehradu. Vedl je dp. dr' Petr
Esterka, rodÍtk z Moravského Slovócka, kterli mlu-
vil hlavnè o vj'znamu o velikonoÒní < svótosti, kitu,
v némZ kiestan s Kristem umíró hÍíchu a s ním i
vstévó k novému boZskému Zivotu.

Nó5 krajan, anglikànskÍ kanovník Enrico S' Molnar,
pÍevor ekumenického bratrstva " Èód làsky a smíie-
ní o (Order of Agape and Reconciliation) seznamuje
òleny svého bratrstva také s 1100. Úroéím smrti na-
Seho svatého Metodèje. Ólének je uveiejnén v ad-
ventním òísle jejich Spanèlského buletinu " El Meriste-
mo.. Otec Cyril, to je jeho ieholní jméno, podàvà
krótce Zivot naSich vèrozvéstù a charakteristiku jejich
díla a jeho visledkù v pokiest'anéní Slovanú. Nako-
nec poznamenàvà, ùe slovanské apo5toly jmenoval pa-
peZ Jan Pavel II. spolupatrony Evropy a Ze jejich svó-
tek se slaví také v anglikónské církvi 14' února. V
buletinu je dóle zmínka o nóv5tévè Jana Pavla IL
v benediktinském klóétefe v Einsiedeinu a u hrobu
sv. Mikulóée de Fiúe v Sachselnu za jeho cesty SÚ-
carskem. > Ród lésky a smíÍení < mó své kló5tery v
Tajique, N.M., USA, a v Ciudad Quesada v stiedoame-
rické Kostarice.

15. dubna uplynulo deset let od dne, kdy v nemocni-
ci v Morris Plain ve stété New Jersey upadia do
hlubokého komatu Ann Karen Quinlanovd. Rok 2i1a

s piístrojem, kterÍ ií ulehòoval di'chàní, ale i po jeho
odboutàní Lije dàl. Rodiòe, vèiící katolíci, ktefÍ ji

adoptovali, kdyZ jí bylo jen pét tÍdnù, navétévují ji
dennè, modlí se s ní a jí pfisluhují jak mohou. VZdy
15. dubna d{vají v nemocniòním pokoji slouZit m5i
svatou. Na zaòótku t.r. odmítli rozhodnutí soudu stótu
New Jersey, kterÍ jim dovoloval pieru3it neustólé
uméié vyZivovàní.

K zpróvè o smrti hlavy stótu ALBANIE Envera
HodZi poznamenóvé vatikónskg L'OR, 2e 40 let jeho
vlédy bylo poznamenàno nelítostnym pronósledovóním
jakéhokoiiv néboZenství; r. 1944 méla tam katolickà
církev na 2300ffi vèÍících, tj. 73a/o obyvatelstva, k pra-
voslar'í se hlósilo na 79% a k islómu 67010.

Krutó protinóboZenskó kampaù méla za nàsledek
zatykàní, muòení a v mnoha piípadech i rozsudky
smrti nad biskupy, knèZími a vèiícími. V roce 197ó

novó ústava vyhlósila Albénii za ateistickli st6t a za-
kiízala jakoukoliv nàboZenskou óinnost. VSechny né-
boZenské znaky byly zniòeny, kostely a rneSity bud
zboieny, nebo zmènény v muzeum. KnéZím není do-
voleno ani soukromé vykonàvat knéZské funkce, hro-
zi jim zato nejtèZ5í tresty. V nèkolika pÍípadech to
zaplatili Zivotem. V zemi není biskuprl, není znétm
poèet knéZí a ieholníkù nebo ieholnÍch sester, kteiÍ
dosud Zijí. Bez jakéhokoliv ohlasu zùstaly vÉechny
protesty i mezinàrodních organizací, vefejné mínèní
takoika na albónské vèiící zapomnéLo. Za svich nóv-
étèv v Otrantu (1980) a v Bari (1984) sv. Otec poslal
svùj pozdrav hrdinné albànské církvi; také pii no-
voroòní audienci vatikónského diplomatického sboru
jí vzpomnèI, kdyZ mluvil o protivenství, jimZ jsou
vystaveni ve vètÈí òi menèí míie kÍestané v zemích,
které pÍijaly ateistickou ideologii. - Nadejde s novlm
vedením jitíenka ndboíenské svobody tèm, kdo v
Albdnii rèíí v Boha?

JUGOSLAVIE. - Zóhfebskli arcibiskup kard. Kuha-
rié adresoval zvló3tní postní pastifskÍ list mltideZi;
vyzlvà ji, aby si ,ttiiila ctnosti èístoty a zachovàvala
jí ai do vstupu do manZelství. Cílem a úòelem po-
hlavního àivota v BoZím plànu je manZelství, mimo
néZ je pohlavní styk téZkjm hÍíchem, pí5e. Sesté a
devóté pÍikózàní jsou obranou lidské osobnosti a je-
jího plného uskuteònèní. Je-li pohlavni ùivol chópón
jako nèco samoúòelného, pak je projevem sobectví a
zneuiívérí druhé osoby k vlastnímu ukojení. V man-
Zelství je projevem bezvfhradného darovóní se druhé-
mu partnerovi. Se sexuólním Zivotem si nikdo nesmí
zahrívat, obrótÍ se to diíve nebo pozdèji proti nè-
mu a naruéi Livot nàroda. - V Chorvatsku roste
poòet mladlich, kteií sklódaií slib óistoty a/, do uzavÍe-
ní manZelství. Jako první se jírrr zavàzalo zl4 mladÍch
Char-vatú v Lurdech r. 1981 za dnù Svètového eucha-
ristického sjezdu. Vzorem je jim v tom mladf laik
Ivan Merz (1896-1928), jehoZ proces blahoieÒení byl
sL zaóat.
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Z OtsSAIIU: Jan Pavel II.: Z projevú v zerních
Beneluxu I Spidlík: Srdce JeÍí5ovo O Benóóek:
úiady pro zóleZitosti církví O Oveèka: IJpevnit
jednotu církve 6 10. dubna 1984 na Velehradé
g ,Stanék: Jan Pavel II. v Holandsku (9 Mons.
Josef Tomko kardinólem C Thurian: Petr a cír-
kev O Favlovó: Hlubina v5ech ctností O NaSe
povídka: Svato5, Porybnf Dyj.

6. òíslo Nového Zivota rryslo v Rímè l. èervna 1985. - Tiskla Tipogratia Graziani Roma.




