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byla piíprava eucharistického sjezdu, -kteqi se bude
kónat^ r.- 1987 - doufó se v úèast sv. Otce -, stavba
noqich kostelù a otàzka fondu na pomoc soukromè
hospodaiícím zemèdélcr1m, k nèmuZ rakouÈtí - 

bisku-
poíé pfirÍbili podstatnou finanóni pomoc, takZe by-kott.e* roku mohl zaóít fungovat. U piíleZitosti no-
vého éirolního roku biskupové téZ piipomnèli rodi-
órlm jejich povinnost ve svèdomí postarat se téZ o
nóboZènskou- vjuku svÍch détí. - Kàzíiní kardinóla
primase Glempa v den svótku, za piítomnosti na
ZOO OOO vèÍících byla podle novinéiù jeho dosud nejsil-
nèiíí obrana kfeit'anskltch hodnot. Církev nebude pod-
porovat polskou vlódu, iekl mj., p9\9d tato.nebude
iespektovat próva vèiících. Vytkt vlódè neustólou pro'
pagandu ateiìmu, tiebaie, jak uznal, aepostupuje proti
nàÉoZenství tak tvrdé, jako v jinich komunistickfch
zemích. Hójit déte próvo církve úòastnit se dialogu
ó vSecfr dùleZitÍch ìérodnich ofàzkirc}. a znorl od-

ioudil marxismus, protoZe je zaloíen na nésilí a ne

"" 
iif" mySlenky. Ci.kel, v Polsku podte GlempoÚch

slov neottioZuje Íódnou instituci, ale naopak miluje
kaZdého òlovèka. Kazàni kard. Glempa, èasto pieru-
Sovàne souhlasnim potleskem vèiících, bylo nepiímou
odnovèdi na mléení církve vfrÒi volbém do u sejmu n,

ktÉre se konaií 13. iijna, a na její odmítnutí uròit
frtàti"te osobiosti, jim blizké, za volební kandidétv:
nèexistují jeSté podmínkv pro aktivní úèast -katolíkù
na potliictcem a sociólním Zivotè zemè, byla odpo-
véd 

^biskupù, a proslfchó se, Ze vèt5ina b^iskupù ne-
pljae uotit - k boikotu voleb rryzvala SotidarnoSó
) àodzemí. tt l. òervence vstoupilo v platnost uZ étvrté
zttseni cen zdkîadních àivotních potteb; i z Íad ofi-
òiíttti"f, odborrl se ozvaly hlasy protestu a Solidar-
trosf wftUtita jednohodinovou stóvku, kteró zdà se
.r, *ttolu pfedních zàvodech byla i uskuteònèna' *
V poistu Oyto t 7. srpnu 231 politicklch vèiízù - 189

bylo ve vyEetfovací vazbé, 39 odsouzeni-ch- po amne-
siii z feru"nce 1984 a 11 odsouzenlich pied ní' Podle
iiàìirtitv podzemního r4iboru pro zachovóvóní Hel-
sinsts'ctr dóhod zemielo piinejmen5ím 78 osob.piímÍm

"À.ièàt "* 
policejního tèroru v dobè mezi 13'12'1981

u tS.g,tpSS. i 31. srp.ta, tradiòní mÉí svatou >za vlast<,
vznomnèli pótého rníroóí Gdaùskjch úmluv a povo-

térìi SoUauino5òi; v kostele sv. Stanislava Kostky
ve VarÈave, kde je pochovàn pùvodce tèchto mÉí' po-

licií zavraldén! P. Jifí Popieluszko, bylo pfítomno na

15 000 vèfících; není moZné budovat dfrm, tj' vlast,
na nósilí a nenévisti, iekl kazatel. Jak se proslechlo,
byl zedník, ktery pÉípravil nóhrobek dp. Popieluszka,

trèkolik.ót na ulici piepaden a surovè zbit; a aby vèdél
proó to, byly mu ukàzíny fotografie, jak na nàhrobku
pr^cuj". :r Ùe VarSavè byli odsouzeni k pok rté 40 ffiO

itoti'.tt dva ólenové protialkoholického ) Bratrstva
stftlivosti<<, protoZe manifestovali pied obchodem s

lihovinami a mèIi plitom odznaky SolidarnoÉèi, " ile'
gólní organizace.,. * 5. Úroèí GdaúskÍch úmluv vzpo-

mnèl v projevu k Polékùm také lan Pavel IL v Ca'

stel Gandolfo. Nejdiíve se zmínil o qíroóí zaé'6tka lI'
svètové vàlky; velké obèti na Zivotech i hmotné, které
Polsko pÉineslo, mu dóvají próvo na nezàvislost a aby

bylo pànem svého osudu, a tyto dvé ide:, dodal, jsou

u- zókladù Gdaùs\ich úmluv. ,' Dobro ulasti àddd, aby

ony úmlutty byly èestnè a úplnè respektovdny, jînak
budou mrtrsou literou. Spoîeòné blaho lze uskuteónit,

ien kdyi isou bez úhony prdtta lidskti, prfua. obóanù,
'prdva piísluÍníkù téhoí ndroda, kdyZ pracuiící sí ie
veaom, Le mti úÓast na plodu stté prdce, kdyí není
jen pledmétem v rukou autority jinj'ch, ale podmè'

tem, kter!, spolu s dtuhimi a se stejnj'mi prdvy, bu'

duîe dùm, jími, je spoleénd ttlast. lestli neisou respe'
ktovóna lidskó próva, spoleóné blaho utrpí nenapra'
vitelné Ékody. KéZ Bùh od toho uchróní Polsko. Za stté

druhé pouti do Polska, v roce 1983, isem vícekrdt mlu'
vil na toto téma. Dnes to znoru píipomíndm a neu'
stdyóm se modîit spolu se suimi kraiony za vítèzstttî
pravdy, sttobody, spravedlnosti a socíóIního míru ve
s'tté ttlasti, <

RUMUNSKO. - Prostiednictvím stótního sekretóÍe
kard. Casaroliho Jan Pavel II. vyjédiil soustrast apo-
Stolskému administràtoru vèfících latinského obÍadu
mons. Joanu Robu nad smrtí > horlivého a obétavé-
ho knèze << rnons. Joana Dragomira, ktery zemtel 25.
dubaa. Z opatrnostních dfrvodrl se v telegramu ne-
iíkà, Le jde o tajného biskupa byzantského obiadu z
Maramurèsu. Bylo mu 79 let a na biskupa byl vysvé-
cen v kapli apoétolské nunciatury r. 1950' je3tè pÍed
vypovézením nuncia mons. O'Hary. Za pokoj duSe

móns. Dragomira sr'. Otec slouZil méi svatou ve své
soukromé kapli spolu s rumunskym biskupem mons.
Cristeu a dalSími rumunskj'mi knéZími, kteÌí Zijí v
Rímè. Rumunskó církev byzantského obiadu byla
r. 1948 nésilím pÍevedena k pravoslaví. Podle novi-
nàitt iiji v Rumunsku jeStè tii biskupové byzantské-
ho obfadu; nejsou uvedeni v PapeZské roòence, tfe-
bas vlóda znó jejich jména a jim bróní, aby vvkoné-
vali svùj úfad.

Piedsednictvo nejvySSího sovétu SOV' SVAZU vyhló'
silo u pÍíleZitosti 40. vliroóí vítèzství nad nacismem
amnestíi; jsou véak z ní vylouèení ti, kdo se pro-
vinili proti S 190 trestního zàkoniku, tj. vSichni tzv'
disidenti, tj kdo síiili zprévy >zcela vymySlené', ne-
piàtehké v-ùèi sovétskému stótu a jeho sociólnímu ié-
àu. Dàle jsou rryIouÒeni > recidivisté zvlé3t' nebezpeò-
níu, ti kdo se pokusili o únos letadla a kdo se pro-
viniii vÍrobou nebo pa5ovàním dróg. Také pÍi amne'
stii, whló5ené dnes uZ zemÍelim Andropovem k ó0' v$-

roòi vzniku SSSR, podobné jako pii piedchàzejícfch'
byli vylouòeni v5ichni politiótí vézùové.

g.listopadu byl zatèen ve Vilné knéz Jonas Matulonis,
kdyi udèIoval svótost nemocnfch. Dp'Matulonis studo-
vai na knèZství soukromé, mimo jedini stótem uznà-
vanli seminói, a proto podle sovétsklich úiadù vykonó-
val knèZskou sluZbu ilególné. Uvedenj' seminói smí
piijímat jen velmi omezenf poòet studentù.

V NEPALU bylo odsouzeno osm muZù na ó mèsl
cù vèzení, protole pliiali kíest'anstl)î - dtív byli hin'
duisté - a propagovali své nové nóboZenství' DalSích

Sest osob, které byly obZalovóny z téhoi 'zloèinu',
bylo osvobozeno, protoZe piijali kiest mimo územl
Nepalu.
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