VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

SVÄTEK KRISTA KRA'LE
a ADVENT v Los Angeles
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Podle nového kalendáře připadá svátek
KRISTA KRÁLE na poslední neděli církev
ního roku, což je letos 26. listopadu.
Kristovo kralování bez konce oznámil
Marii archanděl Gabriel při zvěstování,
a Kristus sám mluvil často o svém králo
vství, a králem se prohlásil i před Pi
látem :"Ano, já jsem král"/Jan 18,37/ .
"Mé království není z tohoto světa. Kdy
by bylo z tohoto světa mé království,mo
ji služebníci by bránili, abych nebyl
vydán..."
Když se Petr pokoušel Ho bránit mečem
na hoře Olivetské, řekl mu Ježíš : "Ci
myslíš, že nemohu prošiti Otce svého, a
dá mi hned více než dvanáct pluků anděl
ských? "/Mat. 26, f>3 /
Království Kristovo dochází vyplnění
na věčnosti, ale již zde na zemi je jeho
Církev Kristovým královstvím. On je její
hlavou, On ji řídí, On v ní kraluje.
My pak splníme své poslání na světě
potud, pokud se zapojíme do tohoto krá
lovství a staneme se jeho aktivními členy. "Já jsem vinný kmen, vy pak
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten přináší mnoho ovoce; nebot
beze mne nemůžete nic činiti... V tom jest oslava mého Otce, že přináší
te mnoho užitku a stáváte se mými učedníky"./Jan l£,£-8/
Být křesťanem znamená náležet do Kristova království, řídit se Jeho
zákony, uznávat Ho za svrchovaného krále. Polovičatost, nedůslednost a
netečnost v tomto ohledu vede k lhostejnosti, k nevěře, k pohanství.
"Hledejte tedy ne j p r v e království Boží a jeho spravedlnost, a
toto všechno vám bude přidáno". /Mat. 6, 33/
Neříkejme proto a nejednejme tak, jako by o nás platilo, že jsme na
prvním místě Čechoslováky, Sokoly, Skauty, členy spolků nebo poli
tických stran, protože ve chvíli, kdy vstoupíme před soudnou stolici
Krista Krále - a předstupuje před ni postupně z nás jeden za druhým - ,
nebude rasová, státní, národní nebo členská příslušnost hrát r o z h o - .
dující roli. "Ne každý, kdo mi říká :'Pane, Pane^ vejde do krá
lovství nebeského, nýbrž ten^ kdo plní vůli mého Otce nebeského..
Mnozí mi řeknou v onen den : Pane, Pane,'copak jsme v tvém jménu neproro
kovali, nevymítali zlé duchy a v tvém jménu nečinili mnoho zázraků?' A
tehdy jim prohlásím : Nikdy jsem vás neznal, pryč ode mne, pachatelé ne
pravosti." /Mat. 7, 21/
Nuže, ani konání zázraků by nám nepomohlo k spasení, nýbrž jen to,
jak jsme vyplnili vůli Boží. Tuto vůli nám Bůh oznámil nejdříve skrze
patriarchy a proroky, potom skrze svého Syna, a nyní skrze svou Církev :
"Kdo vás slyší, mne slyší; kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdo však mnou
pohrdá, pohrdá Tím, který mě poslal". /Luk. 10,16/
"Ježíši, Králi nebes a země, přitáhni k sobě náš český lid..."

ADVENT-PŘÍCHOD KRISTŮV

.

Mnoho poetického, citového a rozumového by se dalo napsat o ADVENTU, o
rorátech, o celé adventní liturgii a rodinných zvyklostech. Novým genera
cím by to však znělo spíše jako pohádka než skutečnost.
Nemá také mnoho ceny citové zanícení nebo tradiční zbožnost, není~li
podložena přesvědčením, vírou a opravdovou touhou vyplnit vůli Boží.
ADVENT, kterým se začíná nový liturgický rok Církve, ukládá na nás
zkoušku, ve které obstojí jen ten, kdo opravdu hledá pravdu, kdo ne
ní nakloněn ani k stádovosti
ani k domýšlivosti.
Stádově sirý Šle jící člověk nebude mít žádné těžkosti splynout s proudem :
ochotně zamění vtěleného Syna Božího za Santa Klause /hou-hou, děde Mráze/
adventní pokání za pořádání vánočních partií, za přípravu jídel, zábav a
dárků, a dost lehce zapomene na to, že "se narodil Kristus Pán".
Domýšlivý člověk by se musel stydět, kdyby si uvědomil, jak jeho "veli
kost" vypadá / ba ani nevypadá, protože ji není vidět/ v pohledu z letadla,
z nejbližší planety, čím je v kolotání lidstva a vesmíru, avšak domýšlivý
člověk nic "nedomyslí", a proto si ani neuvědomí, že celá jeho velikost spo
čívá v tom, že ho Bůh stvořil, že se Bůh o něho zajímá, že se k vůli němu
stal člověkem. Místo narozenin Ježíškových bude oslavovat všelicos, a podle
toho se také bude v adventě připravovat .
Věřící křesťan však bude přemýšlet, jak se má připravit na slavení vtě
lení Božího Syna, který přijal naši přirozenost lidskou, abychom měli účast
na jeho Božské přirozenosti.
Mohli bychom i v tomto prostředí, kde sníh nechrupe na cestě na roráty,
kde obchodní reklamy již dávno vytvořily "christmasový rej", kde ani v nábo
ženských kruzích nevnímají dost dobře smysl adventu, vymyslet a praktikovat
něco obdobného z naší náboženské tradice, ale to byste, drazí krajané, muse
li c h t í t, a museli mít rádi Krista víc než sebe.
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Při našich českých bohoslužbách jsme až dosud mohli
používat chóru - aspoň pro muže -, což bylo pro budou
cnost zrušeno. Od nynějška nikdo nesmí
vejít dveřmi v 1.poschodí do residence, tím méně po
do 2.poschodí na kůr. Proto se všichni - i muži - po příchodu
do kaple, kde budou poskytnuty volné židle k sezení.
někdo nedbal tohoto zákazu, způsobil by celé misii další
nesměli bychom používat ani kaple ani auditoria.

Přihlášky

do

Národního

Svazu

Českých

Katolíků

Přihlášek do Distriktního SÍK /což znamená automatické začlenění do
Národního Svazu,- to zařídíme sami/ s příslušným příspěvkem došlo zatím
málo.
Tato pomalá reakce má jistě několik příčin, ale jednou z nich prý je
skutečnost, že někteří krajané věstník nečtou, nebo jen povrchně.
Ti si dávají sami vysvědčení o své horlivosti a opravdovosti svého nábožensko-národního přesvědčení.
Přihlaste se proto co nejdříve, a čtěte po
zorně věstník, který je pro vás psán a rozesílán s mnoha obětmi.
Příspěvky

na

Nepomucenum

0 důležitosti a naléhavosti této akce /účinné pomoci československém
kněžskému ústavu v Římě/ nemusíme mnoho psát, přečtete-li si APEL a LIST
nejdp. biskupa J.L. MOfíKOVSKÉHO, které
Ministrant "ZVONEK"
byly rozdávány v auditoriu, a které Vám
na požádání zašleme.
Nepomucenum potřebuje stálé a t rva1 é pomoci. Použijte rádi této příleži
tosti mít účast na tak požehnaném díle.

Tombola
Do Božího Hodu vánočního, kdy bude pro
vedeno losování výher, je ještě daleko, ale nečekejte s odesláním losových ústřižků
a s Vaším dárkem příliš dlouho. Mohli bys
te potom třeba zapomenout .

Dušičková

slavnost

Ve shodě s naší tradicí ve vlasti, kde
se v předvečer svátku Všech věrných zesnu
lých chodí na hřbitov , šli jsme i my na
jeden ze zdejších katolických hřbitovů,
kde snad v největším počtu odpočívají tě
lesné pozůstatky našich zesnulých krajanů.

ZVONEK : ‘'Hlavu vzhůru, ruce
sepnout, oči sklopit, a za
pomeň na mini-komže,"

Zádušní mše svátá byla sloužena
o
hod. večer v krásné kapli mausolea Holý Gross hřbitova. Účast byla větší
než se očekávalo.
Při Obětování zazpívala pí Nina Ingrišová vroucně a dojemně Schubertovo
Ave Maria za doprovodu mistra Eduarda
IngriŠe, který během mše svaté na var
hanách preludoval.
Po mši svaté jsme navštívili jednot
livé hrob^ krajanů v mausoleu i na hftitově. Oheň rozžatých svící se střídavým
štěstím vzdoroval vánku, avšak naše mo
dlitby a píseň jistě zmírnily očistco
vý plamen.

Bohoslužby v Los Angeles
Při českých bohoslužbách dne 2?.lis
topadu - právě v den, kdy Pán povolal
mou maminku na věčnost - jsme vzpomína
li na zrození československé Republiky
a vysílali jsme k nebi prosby za vlast,
za všechny drahé vzdálené.
Manželé MLkšovi a Ingrišovi svým hu
debním a zpěvním doprovodem, vložkami
a sóly roznítili naše srdce k větší in
tensitě a k hlubšímu rozjímání.
Pamatovali jsme také na všechny ze
snulé, zvláště na P.A.Pelikána, jehož
Adrien a Verunka u hrobu P.Pelikána
třetí úmrtní výročí připadá na 18.1istopad.
Při besedě po mši svaté s nelíčeným zájmem sledovali všichni recitovanou
hru "Vodník" od K.¿.Erbena, kterou velmi dramaticky předvedli : pí Bednářová,
Franzová a Procházková s p.K.Fisherem za režie p.St.Brožka. Mr.Ed. Ingriš do
provázel hru na piano. Všem ochotníkům srdečné díky za jejich obětavost.
Bohoslužby

v

San

Francisku

0 týden později krajané v San Francisku spojili své hlasy a prosby při čes
kých bohoslužbách na stejné úmysly.
Při besedě a občerstvení po mši svaté byl jim promítán film z naší svatovác
lavské pouti v Los Angeles, ale na promítání nebyla v místnosti dostatečná tma,
a tak účinnost i viditelnost filmu byla malá.
Krátce potom jelo několik krajanů na hřbitov v Santa dara, vzdáleného asi
1 hodinu jízdy od San Franciska. Tam je uloženo tělo P.Adolfa Pelikána v jednom
z hrobů jeho řádových spolubratři.
Sešlo se nás tam dvanáct. Krajané ze San Franciska a okolí nezapomínají :
hrob byl vyzdoben květinami. Pomodlili jsme se, zazpívali, a udělali snímky.
Sedmdesátiny

ctih. Bratra

Cyrila

Ungera, O.S.F.

Náhodou jsme se dozvěděli, že náš pravidelný host a návštěvník českých boho
služeb v San Francisku ct. Bratr Cyril bude dne 16, listopadu slavit své
70. narozeniny, a tak jsme při mši svátého na něho vzpomněli a při besedě mu za
zpívali Happy Birthday i živio.
Bratr Cyril je českého původu a rád si zazpívá česky, a rád přichází mezi
krajany, kteří ho vítají s radostí. Jeho působištěm je františkánská misie San
Miguel, odkud přijíždívá do San Frunciska truckem. Snad ho někdy uvítáme i zde
v Los Angeles. Přejeme mu k narozeninám hodně zdraví a Božího požehnání.

MNOHO

ZDRAVÍ A
POŽEHNÁNÍ

K 70.
NAROZENINÁM

DNE
16. LISTOPADU

19 7 2
PňEJÍ

KRAJANÉ
Ctih. Bratr Cyril a rodinou Vindišovou a Stachurovou v San Francisku

Z KATOLÍKA jsme se dozvěděli, že PROF. DR. FRANTIŠEK KRÁL se letoš
ního srpna dožil 80. let.
Když jsem v roce 1970 přijel do Los Angeles, obdržel jsem od p.profesora
tento dopis / i s peněžním dárkem/ :
Vážený a důstojný otče :
žiju trochu vzdáleně od Vaší Mission, avšak rád vzpomínám na pěkné chvíle,
které jsem kdysi prožíval v Los Angeles s důstojným otcem a vzácným přítelem
Pelikánem a známými "farniky" z Moravěnky, kde jsem kdysi působil přes 20 let.
Dovolte mi proto, abych Vás upřímně a ze srdce pozdravil ve Vašem novém pů
sobišti a popřál Vám hojnost úspěchů, zdraví a Božího požehnání.
Váš oddaný
Dr. Král
"Hojnost úspěchů." panu profesorovi už nemusíme přát, protože úspěchem je ce
lý jeho život, jejž ozdobilo tolik vyznamenání a uznání. Za nimi ovšem stojí
tolik práce, tolik námahy, tolik přemáhání, to si každý dovede ponyslit.
Přejeme ran proto hodně zdraví a Božího požehnání, a byli bychom ŠÚastni,
kdybychom ho někdy mohli uvítat mezi námi. Mnogaja lieta .
"Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého sestoupli na
Vás a zůstávej s Vámi vždycky!"

Na obrázku
zleva t

Krajané ze San Franciska a okolí u hrobu P. Pelikána

p.Frank Holubář,
p. Petr Pohořský
p.Jiří Lopaur
pí Lopaurová
Verunka Lopaurová
pí Holubářová
s vnučkou
Adrienou
pí M. Kotučová
p. Miloš Kotuč
pí J. Hodková
pí H. HLklová

"Já Jsem Vzkříšení i život. Kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, živ bude. "/Jan 11,2$/

Drazí krajané,
s žalem i a radostí v srdci
Vám oznamuji, že v neděli
dne 29. října 1972 - ve věku 89 let povolal Pán Života i smrti
k věčnému životu i k věčné odměně
moji
drahou maminku

FILIPÍNU

POPELKOVOU.

Její pohřeb se konal ve čtvrtek
dne 2. listopadu 1972 ve II4..3O hodin
z kostela Narození P. Marie v Jimramově na Moravě.
Z dopisu bratra Josefa dne 2.listopadu 1972 t
"...musím Ti sdělit smutnou zprávu, že maminka zemřela. Ale měla pěknou
smrt. Někdy v létě ulehla, už se nemohla postavit na nohy pro slabotu, ale
četla si na otomaně, byla duchem čilá a při smyslech; když nám tiskla ruku,
měla ještě v rukách velikou sílu a to až do smrti. Pak ve čtvrtek 26.X.1972
ji nějak přepadla slabota, a kdyby ji Vlasta práškami, kafem, nepovzbuzovala,
byla by usnula na věky. Přišel pan farář, vyzpovídal ji, podal jí sv. přijí
mání, jež chtěla přijmout v sedě, to si ještě sedla, ale my jsme ji položili,
dal jí poslední pomazání a apoštolské požehnání. Hned tuto noc usnula a spala
- byla v agónii - do nedále do 1U hod. a pak zemřela - 29.X.- bez bolestí,
bez zápasu tiše, svatě. Věř, že jsme ani necítili velkou bolest, spíše radost,
jak krásně zemřela........ "
Z dopisu přítele Josefa Veselského z Ráječku u Záhřeba t /6.XI.1972/
”Je mi smutno dnes, kdy Ti píši tento dopis. Když jsem byl 28.X. v Jimramově, chtěl jsem se jako vždy na chvilku zastavit u Vás. V zahrádce kvetly
poslední chryzanthemy, které jsem obdivoval, a potom mne přivítala Vlastička
se slzami v očích a oznamovala mi, že Vaše maminka umírá. Netušil jsem, že
už ji víckrát na tomto světě neuvidím.
Ležela tichounce, zarůžovělá ve tváři a budila dojem spící. Lékař sice vel
kou naději nedával, ale já jsem se domníval, že naděje je vždy* pokud je duch
v těle. A pak jsem byl překvapen, když jsem dostal ve středu úmrtní oznámení
a ve čtvrtek, právě na "Dušičky" jsem jel na pohřeb.
Před polednem jsem se šel ještě rozloučit s Tvou + maminkou. Byl krásný
podzimní den. Rakev, která již byla vystavena venku, líbalo svými paprsky
slunce, za okny kvetly růžové muškáty, v zahrádce na květech podzimních aster
bzučely včely a dokonce i motýl babočka se vyhřívala na slunci, jako by i pří
roda se přišla loučit. Stačilo jen se trochu zamyslet a vybavit si představu
Tvé + maminky mezi jejími kytičkami.
Lidí se přišlo rozloučit veliké množství, svědčící o úctě a lásce, kterou
zesnulá požívala. Její život, tak naplněný, je jí jistě odměnou na věčnosti.
Všichni přejeme mír její duši a ráj jejímu srdci za vše dobro, které po celý
život konala.
A já znovu vzpomínám na krásné chvíle dětství, které jsme často pod stře
chou Vaší "chaloupky" prožívali.
Prosím, přijmi projev mé hluboké účasti nad odchodem Tvé maminky. Kéž je
jí rodná zem lehká a světlo věčné aí jí svítí. "

Za maminku, babičku a prababičku se modU : dcera Vlasta,- synové : Karel,
Vladislav, Josef, Bohuslav, Jaroslav, - vnuci a vnučky í Milada, Karel, Jo
sef, Leoš, Vladislav, Marie, Jaroslava, Hedvika, Pavel, Ludmila, Josef, Iva,
Oldřich, Bohuslav, Zdeněk, - a 27 pravnuků a pravnuček.
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VÝSEK ČERSTVÉHO MASA - DOMÁCÍ
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ČESKÝ závod v Americe:
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RESTAURANTU

GLENDALE , Calif. 91205.

BOHATÝ A HLEDANÝ VÝBĚR JÍDEL A NÁPOJŮ ZA MÍRNÉ CENY , VZORNÁ

OBSLUHA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

K POBESEDOVÁNÍ S VAŠIMI PŘÁTELI , K OSLAVÁM NAROZENIN A K RODINNÝM SLAVNOSTEM.
O RESERVACE

VÝHODNÉ

VOLEJTE :

2hh-2OUO,

POJIŠTĚNÍ

z Los Angeles » 2U5-66O5.

-

ZAVŘENO

VŠEHO DRUHU VAM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMA:

V PONDĚLÍ .

JaN ERBA, Te.:257-813O

CHYSTÁTE SE V ZIMĚ NA DOVOLENOU NA LYŽE NEBO K MOŘI ?
Naše krajanská cestovní kancelář

P K E M Y S L

A

J I fí I N K~Á~ TŮMOVI

má pro Vás desítky levných jednotýdenních i delších zimních zájezdů do lyžařských
středisek v USA, Kanada, Rakousku, Švýcarsku, Francii,-Itálii, Německu,-Španělsku,
Norsku, švédsku, Argentině a Austrálii. - Léto si prodloužíte leteckými zájezdy na
Havaj, Tahiti a okružními plavbami v Karibském moři. Vstupní viza do Československa
a nové cestovní šeky Čedoku obstaráme v nejkratší době.
Pište, telefonujte, navštivte nás : Tůma Travel Agency, 1218 West 8th Street,
Los Angeles, California 90017, Telefony : /213/ Ó23-1O51 a /213/ U83-U36O.

VHODNÉ DÁRKY - lů K
SILUETOU HRADČAN :

ZLATÉ PŘEDMĚTY

S VYTEPANOU

přívěsky, manžetové knoflíky,

sponky, řetízky, atd.

KRAJ A N S

má na skladě

JEWELRY
R O BERT'S
118 So. La Pier Drive
Tel. j 278-1159
LOS ANGELES, California 9OOU8
KRAJANÉ

:

ČTETE

:

KATOLÍK , NOVÍ

ŽIVOT ,

RADAR

<£=>

W

5626 HOLLYWOOD BLVD. ,
.
0> Tel.: 4-62-8876 <3 <3

Už JSTE JEDLI V NOVÉM ČESKÉM RESTAURANTU
" LITTLE prague " ?
Pochutnáte si jako už dlouho ne

na českých

A

i

Otevřeno :
Pondělí 1 7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek :
í.ju a.h. - f.du ť.m.
Zavřeno s
V Sobotu a v Neděli

49’

dobrotách a pravém

'

PLZEŇSKÉM PRAZDROJI

’arkování : vzadu,
rjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars .
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÍCH

----

□cifro

varí maminko,

v ám. 3 ir ink cl

uvaří
V

RESTAURACI

HEAKT

Tel. :

| Statauran! |

bUKUPh

Ur

H 0 - 3 - 6131

1*76 No. Western Avenue, LOS ANOET .ES, California

9000Ů

Oimxí

3<tto* Síi

7™ a ©@s fe © íh ©
BOHEMIAN LION RESTAURANT

i\£7'
r
¿¡SRpS
\\ * 'Mu^fr7j

CONT INENTAL

má nejen

¿Wt?T

v ý b 0 r n 0 u

CUISINE

č e skou

kuchyni,

ale i kulturní a hudební večery.
VRBOVÁ
MajitelkajJ a r m i 1 a
823 Cahuenga Blvd. /Mezi Melrose & Santa Monica/
HOLLYWOOD, Calif. 9OO38. - Telef.í 1:65-9991
2-3 dny práce v týdnu - v domácnosti neb podobně
nabízí slovenská paní. Volejte na číslo telef. duch, správce.

POTŘEBUJETE POiOCI ?

krajanská

2ivavx?

FIRMA

FOR ALL

ALFRED SRNKA

- 15

A]
\v]

YOUR INSURANCE NEEDS

Let

v LOS ANGELES -

BROKE n. notary. Counselor

MICHAEL VAN IIORN

HOMEBUYERS REALTY

DOMOVY od ^24.000 VÝŠE
10075 MG I’ADDEN

off.

531-2250

-krajanPHONE
Los Ange
Culver C

Resid.:
Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPÉAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave.. L.A., Ca. 90038
Telefon« ¡*67-1262
Výběr importovaného zboží; pivo, víno,
uzeniny, domácí tlačenka, jaternice, klo-

básyj jídlo přes ulici.
J

Otevřeno denně od 9.30 A.M. - 7 P.M.
/V neděli zavřeno/ Srdečně Vás zvou a
rádi posloužil Benny a Jaruš RAINESHOVT

11040 West
Washington Blvo.
CULVER CITY. CA 90230

UP 0-1010
VE 9-2246

837-U8L8

Mtíí-LI BOL, VEZMI

"BOL-VEN"

BOLVEN TABLETY NA 5 TÝDNŮ : $ 2.90
ZIRAVÏ-TAMÏN KAPSLE NA 5 TYCNù : $ 3.98
NA 10 TÝDNŮ JEN : $ 6.98
Poštou vyplaceně a se zárukou dodává s
E U R OPEAN

DRUGS

Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652

ZDRAVÍ SLOUŽÍ

LÉPE

SE ZDRAVt-TAMÍNEM

Dne 12. října 1972 v Pánu zesnula horlivá a
obětavá členka naší české misie
paní Albína
KOSTOHRYZOVÁ
jejíž tělesné pozůstatky byly uloženy na katolickém
hřbitově Calvary dne 16. října 1972.

Dne 25. října 1972

náhle skonal mnohým známý zet zesnulé pí fintil-i e Dvořáčkové

pan Přemysl

KMENT,

který byl pohřben na katolickém hřbitově Holý Gross dne 28. října 1972.
Zprávu a obrázky obou v Pánu zesnulých přineseme v příštím čísle věstníku.
-

v.

v.

V.V1-V- V*

v. V—V.

••

_ V»

vr"

x*“*4-'7A-lA7A-1A7A^A7A-1A7AAA7AAA7A-lA7AXA7'>JA7*-IA7^JA.'m-a7axa7m/'. <*41^,

ÚCHVATNÝ

"TO

V” V*. V" V». v’- ■»!>

*\ja/

FILM

RUSSIA

LOVE

WITH

“

bude promítán při naší besedě po mši svaté dne 26. listopadu v auditoriu Loyola
High School ve 12 »30 P.M.
Film trvá asi jen 35 minut, ale zanechá ve Vaší duši trvalé dojmy, které
Vás mohou inspirovat k obětavému křesťanství a vlastenectví. PřiveSte na ten
to film / v anglickém znění/ své přátele.
Bude-li zájem, bude promítán též 8ram film o svatováclavské pouti »asi 15 mi
nut, který natočil p. Karel Fisher. Při této pouti filmovalo scénu mnoho
amatérů i profesionálů. Budou_li chtít, mohou nám své záběry ukázat.
Po filmu "To Russia with love" bude "silver collectian" - sbírka, která má
krýt vydání s promítáním a příspěvkem pro tuto bohumilou práci.
MA *A VA *aVa VA VA Va VA*A VaVaVa VA*A V a V a W V A V A V a Va Va VA VAVA VA^A^A VA v a'A* *****
VAVA^A VAV>A

naSi

Va

VaV* VaVa^A^ A

vyt^AV/tVAVA

^va*a v

>*A ^A **A ** *** A *A* A V A *A VA MA VA

skauti

zvou Vás na příchod sv. Mikuláše a na skautské jamboree /nelekněte se toho slova » znamená, že se dobře pobavíte/ ,
které se budou konat v neděli odpoledne dne 3. prosino©
v sále
školy

Blessed Sacrament na 6657
Sunset Blvd., Hollywood.
Velké parkoviště za kostele»
Vjezd ze Selma Avenue, kterár
je souběžná se Sunset /ihQcic
na sever/
Upozornění t Anděl a čert
nebudou scházet, a o pohoš
tění /jestliže Vám sv.Miko
láš nic nenadělí/ je posta
ráno.

Z letního táboření v Pašo
Picacho i Světlušky připravují anídani, ta byla ¡Ta

1

vqviyx- fh ledvin

8. prosince : svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie

POZVÁNKA
České

adventní

na

bohoslužby

a NÁRODNÍ DÍK UVZDÁNÍ u příležitosti svátku KRISTA KRÁLE,

které se budou konat v poslední neděli církevního roku dne 26. listopadu
1972 v kapli Loyola High School. 1901 Venice Blvd., L.A. Calif. 90006
v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke svaté zpovědi je od 9-30 hodin do 10.20 hodin.
Po mši svaté bude obvyklé občerstvení a beseda v auditoriu, kde se
bude promítat nezapomenutelný film :“T0 RUSSIA WITH LOVE" - viz před
cházející stránku - .
Při besedě bude otevřena naše p ů j čovna knih, a bude možné
si nové knihy koupit, objednat časopisy* Předplacené fotografie budou
odevzdány těm, kteří si je objednali.
Všechny krajany upřímně zve

P. Jaroslav POPELKA, S.J.,
duchovní správce misie sv. Cyrila a Metoděje.
Příští
české bohoslužby budou na Boží HOD
vánoční v pondělí
dne 2£. prosince 1972
ADRESA

TELEFON

A

českého duchovního správce :

6U06 So. PARMELEE AVENUE, LOS ANGELES, California 90001 .

Telefon

i

/213/ $89-0131 . Mnohokrát se mne nedovoláte na

tomto čísle, protože služba krajanům a jiné po
vinnosti mne volají jinam. V tom případě můžete nechat vzkaz na
farním čísle $8$-O$7O nebo přání kdy a kam mám zavolat po návratu.

ADRESA
A

TELEFON

t

POSPEšTE. SI, abuste, tnčLL tmcuotHw
nxč&to nxv

-

"HacUovóx
- awxu,
-večeře -t cutce -

Qucletnl p^ogranv
který bude pořádán dne 18. listopadu 1972 v imposantním sále CORVALLIS HIGH
SCHOOL, 392$ Laurel Canyon Blvd., STUDIO CITY, - ve prospěch

CESKOSLOVENS K É H 0
ROZHLASU.
Sál Corvallis High School je se všech stran lehce přístupný a jenom několik
bloků vzdálený od Hollywoodu. Jede se tam po Ventura FRWX, odbočí se na Laurel
Canyon Blvd. South - přejede se Ventura Blvd, a první blok /v právo/ je :
Corvallis High School.' Vjezd na parkoviště je z Maxwellton Rd., která je prv
ní odbočkou v právo po Ventura Blvd.
Pro ty, kteří pojedou ze Sunset nebo Hollywood Blvd, po Laurel Canyon Blvd.,
je Maxwellton Rd. odbočkou vlevo poslední před Ventura Blvd.
Stran podrobností vyslechněte si sobotní program čsl. rozhlasu 18.1istopa~
du.......................................................... ...................................................................................
Krajané,
mé výzvy v našem věstníku pro podporu československého rozhlasu, je
hož jsem / z pouhé nutnosti/ sekretářem, vyzněly doposud naprázdno .
Má-li někdo výhrady vůči osobě p.Karla Fishera, který je vždycky ochoten přiložit ruku k dílu, aí už se jedná o dílo rázu národního nebo spole
čenského, - a pomohl v osobních potřebách mnoha lidem - , ten ať si uvědomí,
že naše československá skupina v Kalifornii
potřebuje
čsl. rozhlas
po mnohé stránce. Nikdo nepochybuje o tom, že by se v něm mnohé dalo zlepšit,
nl a to zlepšení se nedá provést Vaším jazykem nebo Vaší kritikou, nýbrž jen Va
ší pomocí a spolupráci. Jestliže nepomáháte a nespolupracujete, pak ani ne
mluvte
o
čsl. rozhlasu, protože bojkotujete dobrou věc, a sami
se znehodnocujete
s hlediska národního i společenského.
Kritiků, špiclů, udavačů, donašečů, sobců a samolibých labužníků, prospěchářů a cizopasníků máme v Los Angeles celé tucty / jsou dokonce i na prodej /,
ale naše vlast, náš národ, náš Stvořitel potřebuje lidí velkodušných, oběta
vých, ryzích...
Přijité
na tento společenský večer Československého Rozhlasu ,
pozvěte své přátele, povzbuite váhající, a nebudete—li moci sami se sučastnit,
nezapomeňte zaslat Bvůj příspěvek a snad i slůvko uznání záslužné práci.

BONA SERA "RESTAURANT
MA' -trEP-Ř-OVĚ Hppy
od 22. do

26.

listopadu.

Domácí jaternice, jelítka, polévka, tlačenka, selská vepřová s bramborovým
knedlíkem, atd........................................................................................ . ......... . ...................

KRAJANÉ :
postarejte se
o
duchovní
stravu : předplaťte
si: KATOLÍK, NOVÝ
ŽIVOT a jeho přílohu pro děti : RADAR.

