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moven Federólního shromóàdèní byl iednomyslnè schttti'
len protokol o prodlouZení doby platnosti Smlouly o
pfótelství, spolupréci a vzàjemné pomoci - VarSavské
smlouva. Bude tedy platit do r. 2005. * ZemÌeli: PhDr.
Frantiíek Laichter, znàrrr! praùskj' nakladatel z doby
pied llnorem 1948; ThDr. Miroslatt Ka{tdk, emeritní
profesor Husovy èeskoslovenské bohoslovecké Îa-
kulty.

V EXILU A KATOLICKEM SVÉTÉ

KANADA. - V nedèli 2. òervna se konala uà 33.

nérodní pouf k Pannè Marii mezi Hurony a do sva-
tyné severoamericklich muòedníkù v Midland, Ont.
Dopoledne byla m5e svató s ées\im kézéním; odpo-
lední kiíiovou cestu zakonòenou svétostnfm poZehnó-
ním a uctèním ostatkù svatlich 'muÓedníkrl vedli
dp FrantiÈek BlaZek spolu s Otcem Josefem Sachem
a Jiiím Macenauerem. Pout poíódó kaZdoroónè zem-
skà skupina CML v Kanadè spolu s óeskou misií sv.
Vojtècha v hamiltonské díecézí a ostatními krajan-
skúmi farnostmi v Kanadé. - Tyto organizace také
zvou na pout' k Pannè Marii v exilu - do Lisle I11.,

USA, kde stojí socha P. Marie. Poutní méi svatou bude
slouZit Otec biskup Jaroslav Skarvada' Po ní je III.
symposium nórodní obnovy v kló5terním kapitulním
sóle. PromluvÍ mj, dp. dr. Petr Esterka o stoletém
pùsobení óeskÍch Otcù benediktinù v USA. Poud skon-
èí poboZností pied sochou P. Marie.

Cena Egona Hostovského na rok 1984 byla udèlena
Janu Kfesadlovi za jeho novelu 'Mrchopèvcin; vydalo
ji nakladatelství " 68 Publishers . v Torontè. Cenu
udèluje Stiedisko pro ruské a Úchodoevropskà stu-
dia pti Torontské université óeskému nebo slovenské-
mu autoru, kterf nemrlZe publikovat v eeskosloven-
sku.

Ve dnech 24.-29. óervna se bude konat v Montreaiu
svétoqi siezd dominikdnski'ch ,, tercidlù u, tj. laikrl'
kfeií ííjî ve svètè, ale podle moàností hledí zachovó-
vat Íeholi sv. Dominika. Hlavním úòelem sjezdu je
upravit ieholi poÉadavkùm dneiní doby. Bude to
poprvé, Ze dominikén5tí tercióii rrykonají sami tento
úkòt. Rehote sv. Dominika je psàna pùvodnè pro ii'
vot v klauzuie, uù brzy véak Zódali muZi i Zeny,
kteií z toho òi onoho dùvodu nemohli vstoupit do
kléétera, aby mohli Zít podte ideólù sv. Dominika.
Tak vznikl o Tietí iód "; k jeho slarrnÍm òlenùm pa-

tiili mj. sv. Kateiina Sienskà, dnes uòitelka církve,
svató RùZena z Limy, dóle slavnf renesanóní uóenec
Fico della Mirandola, budovatel italského poutního
mariénského chrómu v Pompejích blahoslavenf Bar-
tolo Longo, turinskli universitní student Piergiorgio
Frassati, francouzski spisovatel Ernst Psichari, kteri
padl za první svètové vólky, a slavnf florentski sta'
iosta Giorgio La Pira: za jedné své nóv5tévy v Moskvè
uvedl celli pÍipravenf oficiélní program do rozpakù
súm rozhoàttutim, od néhoà neustoupil: Ze v nedèii
pùjde na m5i svatou...

V POLSKU doélo k prvním politickim odsouzením
od vyhlàSení amnestie v òervenci mr. V Jedrzejowè
byli odsouzeni dpa knèií, protoie pri ve Woszczové
vedli protest studentù proti. odstranèní kÍíZrl z uòeben

- místní biskup v pastj'iském listè hàjí odsouzené
knè2e," obZaloba neodpovídó pravdé, pí3e, knéZí plni-
li svou povinnost, kdyZ se na Íódost rodiòù zastali
studentrl a s nimi protestovali proti tomu, co bylo po-
ru5ením nóboZenské svobody. - A 'tt Gdaìîsku byli
odsouzeni Adam Michnik, Bogdan Lis a Wadyslav Fra-
syniuk k trestùm od tfí a prlt do dvou a púl let vè-

zeni za úòast na schùzce vedoucich zakízané Solidar-
noSéi .-a. za pÍípral'u manifestace, kteró mèla n.aruÈo-
vat veiejnli poiédek, myslí se odvolanà stóvka 28.
února proti zvy5ení cen zókladních potÍeb; odsouzení
q'volalo ve svètè velklf ohlas, dotkl se ho i Jan Pa-
vel II. s novinóii za leít do Benàtska: >To, co v
Itdlii a iini,ch zemích je próvem, jinde se povaíuìe
za píeóin a také tak trestd. < Naproti tomu byli zpro-
Ètèni obZaloby zdé se vSichni, jimZ se rrytfkala úòast
na ilegóIní manifestaci - 1. kvétna, od varóavského
kostela sv. Stanislava, v némÌ je pochovén P. Po-
pieluszko. - PastÍiskim listem, vydanj'm pied svàt-
kem P. Àilarie, Krélovny Polska, 3. kvètna - pol5tí
biskupové vyhlósili piípravu na jubilejní rok 2000:
viemi farnostmi bude putovat socha P. Marie Òensto-
chovské, kterou r. 1957 posvètil papeZ Pius XII., ve
farnostech se budou konat lidové misie, zakonèené
obnovou zasvècení Poiska P. Marii modlitbou, kte-
rou sestavil kard. Wyszyúski, kdyZ byl v letech 1963-

196ó internovàn, a ta rok 1987 je ohló5en nórodní eu-
charistickjr sjezd, je na nèj pozvén Jan Pavel II. JinÍm
pastlfiskfm listem protestují biskupové proti útokùm
proti sv. Otci a proti církvi, které se zas óastéji obje-
vily v tisku. Ilctu k prérrlm a dústojnosti polskj'ch
katolíkù Làdal v kérzàni primas kard. Glemp na svó-
tek BoZího Tèla; neméné stateéné bylo kàzéní gdai-
ského biskupa mons. Goclowského: o charakter naèe-
ho nóroda nelze falzifikovat ani procesy ani útla-
kem. V minulfch mèsících se u nós pokouSeli nespróv-
nj,m zpúsobem mluvit o óinlosti a uòení církve a to
vedio k zavraì.déní knè2e... Církev se nevmèéuje do
politiky, ale nemùàe pasivnè piihlíZet k situaci v ze-
mi. < GdaiskÍ eucharistickj prùvod skonòil pied ko-
stelem sv. Brigidy, farnosti to Lecha Walesy. - 18.

òervna doélo k schùzce kard. Glempa s gen. Jaruzel-
skim, poprvé po pùldruhém roce. V nic neiíkajícícm
komuniké éteme, Ze se mluvilo o upevnèní spolupréce
v3ech Polókrl protoZe totro iàdají vy55í zàjmy vlasti.

Sv. Otec poslal naléhavé poselství gen. sekretóÍi
OSN Perez de Cuellarovi, aby svou autoritou zakro-
òil ve prospéch kiest'anù v LIBANONU; po odchodu
izraelsk$ch vojsk propukla proti nim nenóvist ostatní-
ho mohamedónského obyvatelstva a dr:úzft. V kraji
Iqli, kteqi obivali, jim bylo vypóleno pies 80 koste-
1ù a 43 klà5terù a na 100 000 mttù.ú., ien a dètí bylo
vyhnéno z vesnic, které po staletí oblivali. Svatého
Otce polàdali o pomoc véichni taméj5í katoliótí pa-
triarchové, biskupové a ieholní piedstavení; o liba-
nonskjich trpících kiesfanech se zmínil nèkolikrét pÍi
generólní audienci a pÍi poledním nedèlním Andèl
Pànè. Obòanskó vólka v Libanonu uL trvét 11 let; podle
statistik padlo bojùm za obéf na 55 000 kÍest'anrl a asi
pùl miiionu, tj. jedna tÍetina ve5kerého kiestanského
obyvatelstva, zvolilo exil.

***
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Z OBSAHU: 7. èervenec v Rímè a na Velehra-
dè $ Srnrt svatého Metodèje (D Planner: 6. duben
1935 v Rírné {D Spidlík: Svèt plnf zàzraktt O Sedm
matek píedsedovi Nejvyè5ího soudu €SSR O R.a'

cek: Svati Metodéj O Pavlovó: O listí v zirné, v
noci o slunci svèdéil 6 Lazeckli: Ólovék dvacií-
tého století € Oveéka: > Bulharskó stopa ( C P.:
Putovali jsme do Solunè O lk: Sjezd exilového
PEN-klubu 1985 O Naée povÍdka: Svatoè, Forybnf
Dvi.
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7.-8. èíslo Nového àivota vyè|o v Rímè 15. òervence 1985. - Tiskla Tipografia Graziani, Roma




