VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

KRISTUS - SVĚTLO K OSVÍCENÍ NÁRODŮ

Kalif ornie

Únor

1973

jsm suětía suětíi
V ranních hodinách histo
rického času, pokud jej zná
me z psaného písma, vynořu
je se postava filosofa Aris
totela, který svým logickým
myšlením dokázal světu , že
existuje jediný Bůh, Tvůrce
všehomíra, od něhož pochází
naše nesmrtelná duje.
Většina lidstva však ne
rada myslí logicky, a proto
si jen vymýšlí představy
y o Bohu, někdy jen málo po
vznesené nad modly, udělané
lidskou rukou.
Lidé si v různých formách přizpůsobují ideu Boha tak, aby se - v pantheistickém pojetí - Bůh nelišil od tvorstva a nevyžadoval od nich poslušnost.
Nebo si pojem Boha promítnou do neskutečného sv.,ta, vzdáleného od jejich
vlastního Života, aby si zajistili jakousi nezávislost na jakémkoli mravním
řádu.
Žalmista nás pak upozorňuje ještě na jiný druh lidí, o kterém praví ;
“Říká blázen v srdci svém : Není Boha z “./žalm 13./
Bůh však ve svém vyvoleném lidu - skrze patriarchy a proroky - osvěcoval
lidstvo a přislíbil jim 11 knížete pokoje..., aby je utvrzoval a upevňoval.,
právem a spravedlností..11 /isa. 9./
Dnes, kďy píši tyto ^ádky, jsme v kostele světili svíce /hromničky/ a
připomínali si slova Simeonova : "Nyní propustíš, Pane, svého služebníka
v pokoji, nebot mé oči viděly tvou slávu, kterou jsi připravil přede všemi
národy : SVITLO K OSVÍCENÍ NÁRODŮ a slávu svého národa israelského."
Kristus mnohokrát mluvil o sob”, že on je tím světlem : "Já jsem přišel
na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě."/Jan 12./
"Já jsem světlo sv ta"./Jan 8,12./
Kristus bude také soudcem celého světa, a jeho rozsudek slyší každý, kdo
překročí práh věčnosti.
V poslední době stojíme dost často u rakve našich krajanů a uvědomujeme
si, že většina z nás je ve věku, kdy svíce našeho života může zhasnout kaž
dý den. Jsme připraveni vyslechnout věčný rozsudek ? Máme naději, že uslyší
me pozvání ;"Pojdte, požehnaní Otce mého.." ? Nebo se musíme obávat, že nám
bude řečeno :"Odejděte, zlořečení, do ohn” věčného" ?
"Kdo mne vyzná před lidmi, toho vyznám i já před mým Otcem, který je
v nebesích". Jedině Kristus je světlo světa a nikdo jiný. Ne tedy Wiklef,
Kalvín, Luther a kdokoliv z jiných samozvaných zakladatelů církví.
Kristus nás varoval před nepravými proroky, kteří budou činit velké zá
zraky a divý /Mat.2ů,2ů/, a postaral se, aby nám vždy svítilo světlo jeho
učení prostřednictvím jeho Církve: "Kdo vás slyší, mne slyší1'.
Kristovo světlo nejen svítí : zaplašuje temnoty neznalosti a pochyb stran
duševního a nadpřirozeného života, dává poznání o smyslu lidského života i
všehomíra, - ale také hřeje : spojuje nás s Bohem, činí nás účastnými
Božího života, naplňuje vnitřním pokojem, důvěrou a štěstím. "Nepokojné je
srdce naše, dokud nespočine v tobě, o Bože".
Krajané, nedávejme se vést bludičkami, ale choňme za světlem.

3. EXC. ARCIBISKUP TIMOTNY MANNING
BYL SV. OTCEM PAVLEM VI. OMEN OVÁN

U ARDI NÁLEM I
UPŘÍMNĚ SE RADUJEME A SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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ZÁPISNÍKU =
Tisícileté

jubileum

Významnou a nezapomenutelnou oslavou tisícile
tého výročí pražského biskupství má být krajanská
pout
do Říma, ktercá se bude konat koncem
srpna. / 2f> -31. srpna/ Po Praze se ve Věčném městě" nalézá nejvíc pa
mátek, týkajících se založení a trvání pražského biskupství.
Většina krajanů však nebude moci se pouti súčastnit. Přesto mají ju
bilejní oslavy zanechat v srdci každého věřícího krajana trvalé dojmy a
duchovní užitek.
V jakém duchu a jakým způsobem se mají konat všechny oslavy spojené
s tímto výročím, to velmi jasně a úplně napsal nejdp. Otec biskup Fran
tišek TOMÁŠEK ve svém Pastýřském listu, jehož dokončení přináší toto
číslo našeho věstníku.
Krajané, přečtěte siv souvislosti celý tento list nemáte—li předcházející 2 čísla, napište si o ně - , abyste podle něho
sami ve svém domove nebo v soukromém životě mohli prožit a oslavit
toto jubileum k prospěchu své duše. Odkazuji vas snažné na tento list,
protože bych nedovedl napsat sleva povzbudivější a obsáhlejší.

Bilance

naší

půjčovny

knih

V dnešní době je málo času a klidu na čtení. To všichni víme. Ale to
také nikoho neomlouvá od naprostého zanedbání četby. Kdo se v tomto ohledu nijak nesnaží, smutné následky sám
jednou pozná..
Ministrant "ZVONEK"
Pokud se týká naší knihovny, během
2 roků bylo /přesně/ padesát vypůjčova
telů, kteří přečetli - nebo si aspoň
vypůjčili - celkem 206 / dvě stě šest/
knížek.
Nemusí jistě zůstat tajemstvím, že ve
čtenářské horlivosti vede pí Milada Jed
norožcova s počtem 3ů knih. Na druhém
místě je pí Jiřina Fuchsová - s manželem
- s 2f> knihami. Další v pořadí je pí A.
Novotná, které všichni jsme vděčni za je
jí obětavou službu krajanům při půjčování
knih.

Pravidla
Bylo již
být vrácena
prodloužení
registraci.
kuta /$l.oo

půjčovny

dříve oznámeno, že kniha má
příští měsíc nebo musí být
znovu zaznamenáno v knihovní
Bude jistě na místě, aby po
za měsíc/ byla vymáhána.

ZVONEK : "Začíná to vypadat
špatně pro svěcenou vodu ".

NÁRODNÍ POUT DO ŘÍMA

2£ - 31 SRPNA 1973

» V roce 1973 tomu bude tisíc let, co bylo založeno pražské biskup
ství, Patřilo k němu tehdy přibližně celé území Čech, Moravy a Slezska.
Lze tedy právem říci, že před tisíci lety začala existovat kolem vlastního
biskupa místní církev, že se tehdy náš národ stal lidem Božím.
Tisíc let je dlouhá doba. Snad delší, než si vůbec dovedeme před
stavit. Kdybychom chtěli nějak označit své předky z oné doby, musili
bychom před jméno otec a matka napsat víc než třicetkrát předponu
’ pra-’. A všechny ty přečetné generace našich předků, kteří od té doby
žili na půdě naší vlasti a mluvili naší řečí, žili i podle stejné víry jako
my. Věřili ve stejného Otce na nebesích, účastňovali se stejného slavení
velikonočního tajemství v eucharistii, hlásili se ke stejnému evangeliu
jako my a považovali za nej základnější zákon svého společenství lásku,
kterou Kristus Pán přišel zažehnout na naši zemi.
To předávali jako své nejdražší dědictví otcové synům a to vytvo
řilo v celém tom řetězu lidských srdcí a vztahů nové povědomí vzájemné
sounáležitosti, která jde i za hranice smrti. Proto se ti naši předkové
po celá staletí obraceli k svátým patronům, kteří v naší vlasti žili před
nimi, a proto i po celá staletí prosili za budoucí, za nás, kterým ta jejich
vlast měla být kolébkou a životním údělem.
Snad právě nucený pobyt v cizině nám pomáhá chápat tuto velkou
sounáležitost a naše poctivé domovské právo ve světovém společenství
křesťanů i v tzv. západní kultuře, která bez křesťanství není myslitelná.
My Češi nejsme nějací anonymní přistěhovalci bez vlastní tradice,
my jsme plnoprávní členové ticíciletého společenství, které se platně
podílelo na osudech celého Božího lidu ve světě.
Tento punc křesťanství je dosud vryt do naší mentality, tak jako
jej na první pohled prozrazují věže a kostely našich českých a morav
ských měst a vesnic a jak je patrný i na výtvarných a literárních pokla
dech naší minulosti. Tisícileté kořeny křesťanství jsou tak hluboce vrostlé
do naší národní duše, že nápor několika desetiletí pseudo-vědecké pro
pagandy a násilné převýchovy je nemohl ještě plně zasáhnout. (...)
Asi nám nebude možné putovat do pražské katedrály a na ostatní
památná místa církve Boží v českých zemích. Asi nám nebude možné
pokleknout u hrobu svátého Vojtěcha a ostatních českých a moravských
biskupů, bez nichž by církev nebyla církví Kristovou. Zúčastněme se
proto aspoň, pokud nám to poměry dovolí, jubilejní pouti, kterou na
rok 1973 vyhlásilo České náboženské středisko Velehrad v Římě. Pouti
k hrobu svátého Petra a k jeho nástupci, který mezi biskupy má prven
ství, a putování po stopách význačných pražských biskupů, jejichž
údělem byl úděl náš, exil daleko od vlasti: svátého Vojtěcha, Ondřeje
Pražského, Jana z Jenštejna a kardinála Berana. «
Krajané, dovolujeme si Vás pozvat na všekrajanskou
pou£ do Říma v jubilejním roce 1973. Pořádá ji Seská
duchovní služba pro krajany v zahraničí, jegí koordi
nací a výkonnou organizací je pověřeno Ceske nábožen
ské středisko : VELEHRAD, Via Concordia 1.,
___________________ 00183 ROMA, Italy.________________________
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Adolf

Božena

JELÍNKOVÁ

Paní Božena Jelínková
se narodila v Liticích u
Plzně 20. nrosince 1910.
Se svým manželem Aloi
sem žila již bů let. Roku
19b8 opustili vlast, a po
přechodném pobytu v němec
kých a italských táborech
prožili 7 let v Austrálii,
odkud se r.1958 přistěho
vali do Los An^eles.
Srdeční choroba ukončila její život v nemocnici
v Pasadenč 22. ledna 1973.
Za zesnulou se modlili
příbuzní a přátelé růženec
v kapli pohř. ústavu Kiefer
& Eyerick 23.ledna a násle
dujícího dne byli účastni
na zádušní mši svaté, kte
rou sloužil P.J. Popelka,SJ
v kostele Holy Family,Glen
dale.
Svou milou povahou si
zesnulá pí Jelínková získa
la mnoho přátel. Jejího od
chodu na věčnost želí man
žel Alois, dcera Jarmila,
vnučky a pravnučka. R.I.P.

Jan

LESOVSKÝ

Mistr Adolf Jan Lešovský, který byl
znám široké krajanské i americké ve
řejnosti svým umíním, vlasteneckou, a
společenskou činností, se narodil na
Českomoravské vysočin"- v Hu.rpolci lů.
června 1885.
Již r. 1906 byl návštěvou ve Spoje
ných Státech. Do Los an^eles přijel r.
1907 na cestě do Austrálie, ale rozhodl
se zůstat v Kalifornii.
•’ roce 1909 založil zdejší Jednotu
Sokola, a byl posledním ze zakládají
cích členů.
b.‘ hem let 1908-11 studoval umění
/za veden- Alfonse Much" v hew Yorku/
a zhotovování Šperků. Také studoval architekturu na universitě Southern California.
V lednu 1911 se oženil s Pavlou Kolcnatou.
Od r. 1911 do 1916 kreslil návrhy šperků pro
firmu Walton Co. a později pro Tiffany Co. Pak
se osamostatnil a nul um.lecký klenotnický zá
vod na Bili St., kde nyní stojí banka Union.
Jeho umělecké vlohy se projevovaly v mnoha
směrech a četné budovy, instituce a výstavy do
sud chovají nebo chovaly památky a výtvary jeho
tvořivého ducha.
/+• 30.prosince 1971 /
Po delší nemoci zemřel v nemocnici Santa Fé,
a jeho pohřeb se konal 3.ledna 1973. Zanechává
dceru Florence Palaš, syny Lulka, Viktora a Ro
dina, 15 vnuků a 12 pravnuků. R.I. P.

Paní Božena Jelínková s manželem a pravnučkou

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ v chráme OČISŤOVÁNÍ P. MARIE - HROMNIC
V ten den Církev světí v kostele svíce.
Plápolají při každé příležitosti. Má to
pro vás nějaký význam ? Jestliže ne, pak
si přečtěte Guardiniho knížku /máme ji
v půjčovně/ "0 posvátných znameních“,
11. února : ZJEVENÍ P. MARIE V LOURDECH
V Lourdech se dosud dějí zázraky rázu tělesného i duchovního. Svět však si již přivykl na zázraky a lidem po čase zevšední vše c h n o . Poselství
P.Marie je však dnes stejně časové jako dříve. Známe je,
praktikujeme je ?
2. února :

února : SV. CYRILA A METODĚJE
V našich krajinách ve vlasti se svátek slovan
ských v .rozvéstu dosud slaví
července^ avšak všeobecná
oslava svátku se v Církvi nyní koná lů. února. Oslavíme jej i
wy při našich krajanských bohoslužbách.

ÚNOR-mmt
tiskwho- apoštolátu
časopisem, věnovaným
zájmům amerických Čechů
je KATOLÍK, kte
rý vychází týdně
v Chicagu.
Předplatné s § 7.50

© BOHU, CÍRKVI, HÁRODU O
Adresa:

Address:

KATOLÍK
1637 AULPORT STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60608
Telephone: TAylor 9-6655
ŘEDÍTE!.: DP. VÁCLAV MICHALJČKA. O.S.B.
Vydává ŘÁD ČESKÝCH BENEDIKTINŮ (Opatství »v. Prokopa)

Stačí tedy, abyste ušet
řili jen 2 centy denně, a budete každý týden dostávat časopis, který Vás
povzbudí, pobaví a poskytne informace, které každý umcdomnělý katolík a
krajan potřebuje.

NOVÝ ŽIVOT
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1
001 93

ROMA

-

ITALI A

Již 25 let vychází měsíčník t
" NOVÝ ŽIVOT" - časopis pro kulturu a život
z víry. Vydává jej : Křesťanská Akademie
v fíímě.
Předplatné ; $ U.oo /podpůrné : ¡¡?7.oo/
$ ó.oo / s přílohou RADAR/.

Měsíčník "RADAR" je nejvhodnějším časopisem pro katolické děti. Stává
se dostaveníčkem mládeže, rozptýlené po celé zeměkouli. Neměl by chybět
v žádné rodině, kde mají d”ti, a v žádném dětském sdružení?
Předplatné na rok je t £ 2,50 / s "Novým životem" $ 6 /
Obraťte se na nás, chcete-li, abychom Vám ponohli předplatit kterýkoliv
z uvedených časopisů. - Nezapomeňte na anglický diecésní týdeník "Tidings"
CHYSTÁTE-LI

na pouť do fííma a chcete-li se připojit ke

skupině jiných krajanů, oznamte
nám to neprodleně.
Později by nebylo nožné zajistit nocleh v českém poutním domě.

V těchto dnech je mezi námi vzácný host Msgr. Petr

L E K A V Ý , ThDr,

kterého zná řada krajanů již z domova nebo z táborů v Německu. Monsignor
je na cestě na eucharistický kongres v Austrálii. Přejeme mu šťastnou ces
tu a bezpečný návrat. Zprávu a obrázek přinese příští Číslo věstníku.

UŽ JSTE JEDLI V V'OVÉM ČESKÉM RESTAURANTU
" little prague " ?
Pochutnáte si jaxo už dlouho nn
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5626 HOLLYWOOD BLVD. . a
Tel.: ř62-8876 <J \J
Otevřeno: ”
Pondělí : 7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek :
7.30 A.M. - 7.30 P.M.
Zavřeno :
V Sobotu a v Neděli
Parkování : vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÝCH
[)

,>>
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Jako vaří maminka
uvaří vámJiřinka
V
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"RESTAURACI

HEAKT OF EU-ROPE
Tel. :

3 0-3- 6131

U76 No. Western Avenue, LOS ANGELES, Calif omia

9000Ú

*
.--------
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VILLAGE MARKÉT

-

2713 Wes+ OLIVĚ AVENUE
BURBANK, Calif. 91505

Sf

vjIMES
Wv¿t|

i

Telefon :
8U8-1858

V novém obchodě, rozšířeném
o oddělení likérů a lihovin, najdete velký
výběr domácích a importovaných likérů, pi
va, vína, - výsek čerstvého masa domácí uzeniny - jaternice, jelita, klobásy
a čábajky - lahůdky všeho druhu kuchyňské potřeby, nádobí - zavináče, sledě
- znojemské okurky - broušené sklo - atd.

PŘEDPLAŤTE Sl "KATOLÍK"-"NOVÝ ŽIVOT-"PADAR"
KRAJANSKÁ

FIRMA

FOR A1_U YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA

- 15

1 e t

v LOS ANGELES -

Broker. Notary. Counselor

MICHAEL VAN HORN
-krajan-

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments, Management

DOMOVY

OD^aAooo VYŠE

10075 MC FADDEN
WESTMINSTER, CALIFORNIA

off.

92683

res.

531-2250

531-20 51

phone

Loa AngklGO UP 0-1010
Culver City VE 9-2246

Resid.:
Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave., L.A., Ca. 90038 .
Telefons U67-1262
Výběr importovaného zboží; pivo, víno,
uzeniny, domácí tlačenka, jaternice, klo
básy; jídlo přes ulici.
Otevřeno denně od 9.30 A.M. - 7 P.M.
/V neděli zavřeno/ Srdečně Vás zvou a
rádi posloužíš Benny a Jaruš RAINESHOVI

110/18 West
WASHINGTON BLVD.
CULVER CITY, ca 90230

837-R8U8

MÍS—LI BOL, VEZMI “BOL-VEN"
BOLVEN TABLET! NA 5 TÝENu : $ 2.90
ZERAVÍ-TAMtN KAPSLE NA 5 TÝDNŮ : $ 3.98
NA 10 TÝDNŮ JEN : $ 6.98
Poštou vyplaceně a se zárukou dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

slouží všem krajanům a

bez

krajanským organizacím

rozdílu.

Zasluhuje

si proto Vaší pozornosti a Vaší podpory.

Poslouchejte

pr avidelné

vysíláni

ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU^ ktere

v poledne od 12 hodin do 12.30

sobotu

každou

je

ua stanici KTYM

na vlně II4.6O kil. c. A.M. radia.

Finanční pomoc — pokud možno pr avidelnou— zašlete na Američan—
Czechoslovakian Radio Club, P.O.Box 573, PASADENA, California 91102. - Telefon :
Staňte se

796-8U03. -

členy

Radio- klubu.

NEOVĚTšf zasilatelský__
ČLSKÝ závod v Americe:

""^SSSJ***

5631 No. FIGUEROA STR., LOS ANGELES, Calif. 900^2
--------------------------T é 1 e f o h ;--------------------------------255-0123
&
255-9191

všech
fotografických potřebách Vám
ochotně
poslouží
za velmi
nízké
ceny :

Věra - Frank - Jana - Milan VACKOVI

STOJÍ

VŽDYCKY

ZA

BOM
720

Colorado

East

TO

ZAJET- sám nebo s rodinou -

S I

JERA RESTAURANTU
Blvd.

GLENDALE , Calif. 91205-

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

OBSLUHA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

K POBESEDOVÁNÍ S VAŠIMI PŘÁTELI , K OSLAVÁM NAROZENIN A K RODINNÝM SIAVNOSTEM.

O RESERVACE

VÝHODNÉ

VOLEJTE :

2UU-20U0,

POJIŠTĚNÍ

z Los Angeles : 2U5-66O5.

-

ZAVŘENO

V PONDĚLÍ .

VŠEHO DRUHU VÁM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMAt JAN ERBA, Te. »257-8130

CHYSTÁTE SE V ZIMĚ NA DOVOLENOU NA LYŽE NEBO K MOŘI ?
Naše krajanská cestovní kancelář PŘEMYSL
A
JIŘINKA
TŮMOVI
má pro Vás desítky levných jednotýdenních i delších zimních zájezdů do lyžařskýchstředisek v USA, Kanadě, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii,Německu, Španělsku,
Norsku, Svédsku, 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, 1726 1/2 Kent Street,
Los Angeles, California 90026, Telefon t /213/ U83-I136O. <£3
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SILUETOU HRADČAN :

S VYTEPANOU

přívěsky, manžetové knoflíky,

sponky, řetízky, atd.

má na skladě

KRAJANSKÁ

FIRMAt

JEWELRY
R O BERT
’S
118 So. La Pier Drive
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LOS ANGELES, California 9OOU8
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Prohlubme
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PASTÝŘSKÉHO LISTU NEJD. OTCE BISKUPA TOMÁŠKA
z
minulého
věstníku.

své

náboženské

vědomosti

Být křesťanem znamená také vědět , proč křestanem jsem. Nestačí
si něco zapamatovat z kázání, nebo se spokojit s položapomenutou prav
dou ze školní výuky. Křestanovou tíovinností je, aby znalosti pravd víry
nejen udržoval, ale i rozmnožoval. To znamená především živý a bezpro
střední vztah k Písmu svátému jako zdroji Zjevení Božího. Liturgie Bo
žího slova, kterou nyní v diecési zavádíme, je pouze prvním stupněm
v tomto vzdělání, které má intensivněji, než se dosud dělo, poučit
o pravdách víry, ale zároveň povzbuzovat zvídavost a snahu po jejich do
konalém poznání.
Živme
s vou
víru
Eucharistií
Ale víra není vědění. Víra je život, víra je promítnutí tohoto vědě
ní do řádu života. A zde je lidská snaha příliš křehká. Když jí nepomůže
milost Boží, brzy ztroskotá. Proto život ze svátostí, jako pramenů milo
stí je dalším nezbytným článkem naší obnovy. Křesťanova síla je také i
ve vědomí, že nestojí před Bohem sám, jako nepatrný tvor, ale že je sou
částí velkého společenství s těmi, kteří jsou v blažívém patření na Boha
ve světle věčné slávy. Nepřestali být našimi bratřími a sestrami. Podí
lejí se proto na našich radostech a bolestech způsobem jim vlastním tím,
že pro své zásluhy nám u Boha vyprošují ty milosti, kterých je nám po
třeba v našem zápasu o pravdu Kristovu.
Prosba
a
pozdravy
A proto, právě v teto chvíli, na počátku vážné přípravy na jubilejní
rok 1973, se obracíme právě k nim s důvěrou a úpěnlivou prosbou :
"Tebe, přesvatá Bohorodičko Maria, vás všechny svaté a spravedlivé
našeho jazyka a krve, vás všechny světce a světice, kteří jste za svého
pozemského života pracovali na spáse obyvatelů této země, prosíme :
Rozpomeňte se na všechno, co vás k této zemi poutalo, rozmnožte svými
přímluvami naše modlitby, aby Bůh nejvýš slitovný a milosrdný požehnal,
svou milostí podepřel a svou láskou naplnil naše odhodlání, aby to, co
je dobrým úmyslem naší lidské křehkosti, se pro toto milosrdenství sta
lo skutkem, a aby lid Boží, svěřený ochraně sv. Vojtěcha, povstal a
oblékl se v Pána Ježíše Krista/fíím.l3,lů/ i v "srdečné milosrdenství,
dobrotu, pokoru, mírnost a shovívavost" /Kol. 3, 12/, aby"jako dobří
bojovníci Krista Ježíše" /2 Tim. 2,3/ "bojovali dobrý boj, majíce víru
a dobré svědomí" /1 Tim. 1,18/.
Otcovské požehnání
Vás, spoluslužebníky oltáře, i vás, bratři a sestry, v pokoře a pas
týřské odpovědnosti za toto dílo obnovy, prosím, abyste spolu se mnou
přistoupili k němu s radostí a svátou horlivostí pro vetší,čest a slávu
jména Božího. Na znamení pak našeho společenství v tomto díle žehnám
vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého. + František, biskup.

P 0 Z V H U
ČESKÉ

na

BOHOSLUŽBY,

které se budou konat v neděli
dne 18. února 1973 v kapli LOYQLA
HIGH SCHOOL, 1901 Venice Blvd., California 90006 /mezi Western Cc Vermont/

v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hod.
Při mši svaté zazpívá solo pí Nina Infprišová za varhanního doprovodu svého
manžela mistra Eduarda In^iše.

Po mši svaté bude v auditoriu obvyklá beseda s pohoštěním. Prosíme^naše
dámy, aby laskavě přinesly do kuchyně zákusky a pečivo. Srdečné díky í
Při besedě bude otevřena česká i slovenská

půjčovna

knih.

V rámci tiskového apoštolátu pořádaného každoročně v únoru, uspořádáme
rozsáhlejší v ý s t a v u
náboženských a národních knih, která minulý
měsíc - pro nepředvídané překážky - mohla být konána jen částečně.
Všechny krajanv uořímnč zve
P. Jaroslav POPELKA, S.J.

Příští

české bohoslužby budou : 11. března, 22. dubna, 20. května.

ADRESA A TELEFON na českého duchovního správce :

61x06 So. Parmelee Avenue, LOS ANGELES, California 90001

Volejte

na:

/neozvu.-li se/

nechejte vzkaz na : /213/

/213/

589-0131

nebo

585-0570 .

ODEBÍREJTE, ČTĚTE, ŠIŘTE, PODPORUJTE ¡KATOLICKÝ

TISK

NOVINKA

i

Naše Misie vydala

krásné

VELIKONOČNÍ

KARTKY

v nádherných barvách , s národními velikonočními motivy,

které budou na prodej již při našich březnových bohosluž
bách při besedě v auditoriu.
Pohlednice či kartky ( na způsob vánočních kartek )

mají české a anglické tituly :

1.
2.
3.
U.
,E>.
6.
7.
8.

Průvod "Vzkříšení"
Pletení pomlázek
Prodej kraslic v Praze
Malérečky kraslic
Velikonoční zátiší
"Vyzvánění "klapačkami a řehtačkami
Pomlázka na vsi
Velikonoční dary

Originály kartek namaloval akad.malíř Jiří ZAVŘEL ,
plnobarevnČ otiskla firma "Art Nade Famous Ltd."

Jednotlivé obrázky lze zarámovat, a celý set může být
vhodným dárkem pro krajanské nebo americké přátele.
Sety lze objednat na adrese naší Misie.
Cena

setu : osmi barevných karet s obálkami
S plastikovým pouzdrem je $ 2.oo.

