VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISII SV. CYRILA A MLTOPĚTt V LOS ANGELES

25.let

zotročení

Československa,

UR ŘÍZ OVÁNÍ CÍRKVE A SVOBODy VE VLASTI
BŘEZEN 1973
KALIFORNIE

NĚKOLIK MYŠLEINER
K SMUTNÉMU VÝROČÍ
Právě v den, kdy toto číslo půjde do tisku, uplyne
Čtvrt století od doby, kdy se v Československu dostal
k moci komunistický režim. Po léta, zvlí .tě při voleb
ních kampaních, slibovala ?o: .unistická strana pracují
címu lidu ráj na zeni, ale :ísto toho přinesla pro mno
há pronásledování, žaláře a smrt. I ti, kterým se na
nějakou dobu dostalo odm íy a moci, aů živí či mrtví,
nejsou zbaveni strachu a otrocké závislosti, a dříve
nebo později je čeká odstranění nebo i odsouzení.
I v otroctví 12e se dod lat nějakého úspěchu, nrotože určitý pokrok je nezadržitelný, ale oč byla naše
vlast oloupena, to nebude nožné nikdy odhadnout.
Lehké by bylo všechnu vinu klást na druhé, jen na
komunisty, jako bychom i před únorem. 19U6 neměli celou
řadu socialistických stran, které si pletly sociální
cítění se socialismem, a proto zavedly národ do socia
lismu 'bez lidské tváie". l.arně nám .stek Kristův varoval, že opravdový katolík - a
správní smýšlející Slovek - nemůže být pravým socialistou. /Pius XI. Quad. Anno /
Ani materialism, sobectví a útlak není vynálezem teprve komunistů. Atheism byl i za
první republiky propagován na školách a universitách, v tisku i v různých organizacích,
a vychoval lidi, kteří se řídí zásadou “kam vítr, tam pláčí".
Není konečně bezpečen před zhoubnými sklony nikdo z nás, i ten, kdo věří a prakti
kuje náboženství. I toho varuje Písmo:'1 Kdo stojí, hled, aby nepadl".
Kdo se dá získat komunismem, c kterém soudný člověk může vědět, kam vedou jeho cíle,
jaké jsou jeho prostředky i metody, ten se jistě už před tím zpronevěřil ve svém srdci
zásadám spravedlnosti a 1'sky.
Proto bude správnější při našich vzpomínkách na smutné výročí obrátit pozornost ra
ději k sebezpytování a vlastnímu obrácení než k svolávání ohně a síry na hlavu druhých.
V Los Angeles bude se konat banket a tanec v sobotu dne 2ů.března v "Roger Youn'~
Grand Ballroom," který rvá nám i americkým přátelům připomenout, Že už je tonu 25 let,
kdy naši vlast uzavřela "železná opona".
Banket a tanec není jistí nejideáln ”.jší způsob, jakým si můžeme toto výročí připome
nout, ale v našich možnostech 'je to jeden možný způsob, kterým lze americkou veřejnost
upozornit na ono smutné výročí. Proto vybízíme všechny krajany, aby tento podnik pod
pořili svou účastí a spoluprací. —
Věřící katolík, křesťan nebo israelita bude se jistě snažit, aby při tomto výročí
nezůstalo jen při vzpomínkách nebo při odsuzování druhých. Budoucnost naší vlasti, na
šich národů z'visí na každém z nás. "Bude—li každ*' z nás z křemene,bude cel;' národ
z kvádrů".
Při na ich českých bohoslužbách v neděli 11. března bude m..e svátá obětována jako
smírná ob.í za všechny urážky Božího zákona, které byly způsobeny námi a příslušníky
našich národů. Kéž je Kristova Krev na oltáři smyje a přinese nám odpuštění, svobodu a
mír v naší vlastiC
Ka začátku - v 10.3C noci.
budeme konat
křížovou cestu
kterou
chceme vyjádřit naje odhodlám, podat zadostučinění za všechny urážky Boží*Velebnos
ti, a přihlásit se k tím, kteří se snaží zjednat v'em lidem mír, svobodu a spásu nejen
slovy, ale též skutky. "Křížová cesta" nevyžaduje sice od nás nějakou t'lesnou náma
hu, avšak účast na ní a na ii'i svaté může znamenat zřeknout se plánovaného výletu na
hory, lyžování nebo jiné společenské zábavy. Jste ochotni přinést tuto oběť za sebe i
za druhé ?
Až dosud jsme z úst ■■’.erických zajatců nedávno propu těných z komunistických táborů,
o kterých se mají Američané později dozvědět pravdu, že nijak nelitují svých oběti a
odlákání, ’tere snesli v pln'ní svých občanských povinností. Nebudeme ani my litovat,
čehokoliv se zřelcneme a cokoliv obětujeme pro království Boží, pro spravedlnost, pro
mír a svobodu bližních. Plňme proto statečně a obětav” své náboženské a národní povin
nosti, k vč- ¡nérnu užitku našemu i budoucích!

POSTNÍ POSELSTVÍ
Jeho Eminence
Timothy MANNINGA
k n 5 ž í m

jeho arcidiecése
v Los Angeles.

Důstojný a milý Otče :
Náš Božský Pán začal své veřejné poslání čtyřicetidenním postem
a pak prohlašoval po celé zemi : 11 Obnovte svůj život
Přiblížilo se nebes
ké království
Se strážní věže, na kterou postavil Pán mne, svého nehodné
ho služebníka, vyhlašuji tutéž urgentní výzvu k pokání.

Pokání je dar, který přichází k nám ze štědré ruky Boží. Musíme
o něj žádat. Je něčím, co nemůžeme získat vlastním přičiněním. Zahrnuje
náš odklon od hříchu a obrácení se k Bohu. Nemůžeme se odvrátit od hříchu,
leda že jsme přesvědčeni o jeho zlu. Kéž nám Bůh udělí, abychom tak soudili.’
Bázeň před Bohem musí opět vstoupit do naší bytosti. Mísíme se snažit o ohro
mující vědomí Jeho přítomnosti a o Jeho nenávisti ke hříchu. Musíme setřást
se sebe naši osobní samolibou domýšlivost o vlastní správnosti.

Tradičními způsoby pokání jsou bdění, půst a almužny. Tyto skutky
dovedou nás zasáhnout na citlivém místě. Jsou namířeny udeřit na náš lidský
sebeklam, na naše nespořádané tělesné sklony, na naši lačnost po hmotných
statcích, které nám svět představuje jako jediný cíl celého našeho pozemské
ho snažení.
Pokání se neomezuje jen na naše osobní hříchy. Musíme mít podíl na
naší zodpovědnosti za nedostatek pokání, který dlužíme za všechny hříchy
celého lidského společenství. Mísíme nést břímě následků za hřích.
Jsou zde hříchy, které volají k nebi o pomstu : uzákoněný masakr
nenarozených neviňátek, násilná neúcta k životu, vzpoura proti autoritě,
pornografické využití nezdravého sexu, zkaženost vznešených cílů manželské
ho života, degradace plynoucí z nedovoleného užívání drog, zanedbávání chu
dých, hrůzy rasového zápasu.

Pro všechny tyto důvody voláme náš lid k pokání. AÍ se koná, ne
v duchu odměřeného vypočítávání, kolik třeba ke splnění uloženého zákona,
nýbrž velkodušně a radostně. Vraňme se především k vykonávání zpovědi
s upřímným srdcem.

Kéž se Bůh smiluje nad námi všemi ! Kéž zachová našeho Svatého
Otce v opuštěnosti jeho vysokého povolání
Kéž uchová tohoto, svého služeb
níka, na cestě k jeho určení1.
Vyprošujeme požehnání na Vás a na Váš oddaný lid.

Los Angeles, 23. února 1973.

Archbishop of Los Angeles

Z

PASTORAČNÍHO

ZÁPISNÍKU :
Vzácná

návštěva

Cestou na eucharistický kongres v Austrálii zastavil se na několik hodin v Los Angeles nejdp. bis
kup J.L. M0ŘKOVSKÍ, kterého krajané znají z jeho návštěvy a účasti na
minulé svatováclavské slavnosti. Nejd. Otec biskup všechny krajany po
zdravuje., a můžeme očekávat, že pamatoval na nás při mezinárodním holdu
svátosnému Kristu, abychom víc lačněli po tomto chlebě života a přináše
li co největší užitek.

Pastýřský

list

Jak můžete sami pozorovat, vysoký titul kardinála nezměnil nic u na
šeho arcipastýře Timothy MANNINGA na jeho lásce a péči o jeho duchovní
stádo. Přečtěte Si pozorně jeho list, jehož každé slovo má svou důleži
tost a závaznost. Jeho přání a rady ukazují, že je si vědom vážné, ba
tragické situace, ve které žijeme. Probudí nás to z duchovního spánku ?
Začneme opravdu nábožensky cítit a žít ?
Únorové

bohoslužby

Byly ve znamení tiskového apoštolátu, kterému je tento měsíc tradičně
dedikován. Při naší besedě po mši svaté mohli krajané shlédnout několik
vzácných exposic : 2$ ročníků "Nového života" v jeho vzniku a trvání , ukázky věstníků národních misií z amerického i evropského kontinentu, české i anglické časopisy, - početnou
sbírku obrázků Pražského Jezulátka, Ministrant "ZVONEK"
úplnou sérii našeho Věstníku v Los Ange
les v jeho 10-ti letém trvání. To vše
mohli krajané shlédnout. Shlédli ?
Propagace

Náš věstník je zasílán do všech končin
světa, ale přesto mi občas někdo navrhu
je, abych víc a pravidelněji psal do čes
kých časopisů o naší Misii v Los Angeles.
Psal bych - i při tom svém velkém za
neprázdnění. Není však o čem, i když Los
Angeles je velké město s velkým počtem
krajanů a krajanských spolků. Musel bych
však po vzoru velko1........... pisálků dělat
bubliny, lichotky, polopravdy a výmysly.
Sirá pravda / jen ta zvítězí / je, že
se do Národního Svazu českých katolíků
zde přihlásilo méně než tucet krajanů a
ještě méně se jich upsalo pro pravidelnou
podporu Neporoučena. Nemohu přece psát do
světa o tom, že místo mše svaté ............ !

ZVONEK : " Tak končí náš
báječný nápad!"

D e a n Raymond BEDNÁŘ
V neděli dne
11. února 1973 se
stal malý Dean syn JANA a JANY
BEDNÁŘOVÝCH členem Kristovy
všeobecné Církve.
Jeho křest se
konal ve farním
kostele jeho rodi
čů a sourozenců :
Our Lady of Guadalupe, Rosehill.
Křestními kmotry
byli manželé HLA
VÁČKOVI. Křest vy
konal PoJ.Popelka.
Naší snahou je, Na obrázku : pp. Jan a Jana BEDNÁŘOVI, a jejich
aby se krajané za dšti : Dean, David a Dwayne, pí Emilie KASDOVÁ,
pp. Jaroslav a Alena HLAVÁČKOVI a jejich děti :
registrovali ve
farnosti, do které Carrie. Steven a Allen.
teritoriálně náležejí, a kam v neděli pravidelně chodí na bohoslužby,
kromě účasti na Českých bohoslužbách. V této farnosti mají nalézt, co
jim naše misie může poskytnout jen částečně : účast na náboženském a
liturgickém životě duchovní rodiny - základní jednotky Kristovy Církve
- v přijímání svátostí a zdrojů Kristova vykupitelškého díla.

Ludmila Magdalena DVOŘÁKOVÁ
Malá Ludmila,
dcera manželů Jiří
ho a Ludmily DVOŘÁ
KOVÝCH, byla pokřtě
na dne 17. února 73
v kostele St. Marga
ret Mary Alacoque,
Lomita, Calif.
Jejím křestním
kmotrem se stal
mistr Jiří ZAVŘEL.
Do společenství
Kristových vyznava
čů ji přijal P.Jar.
Popelka, S.J.

Na obrázku : p.Jiří Zavřel, pí L.Dvořáková, P.J.Popelka, p. J. Dvořák

Mluvit o kostelní sbírce je nevděčné, protože si kdekdo rázem po
myslí nebo to dokonce i řekne : " Aha, už se zase mluví o penězích !"
Nevzpomínám si, kdy jsem o nich mluvil naposledy, ale to nevadí. Moc se o nich stejně
nebude mluvit, protože účelem tohoto článku je něco jiného než apelovat na Vaši štědrost.
0 kterých košících je řeč, viděli jste sami. Ovšem, jenom ti, kteří přišli na poslední
české bohoslužby. A těch nebylo mnoho. Prý na stotřicet, hlásil mi kdosi bez ptaní.
Byly to proutěné košíčky na stolku před oltářem, do kterých se měla vysypat kostelní
sbírka. Byl to čistě můj vlastní nápad, a misijní výbor není za to nijak zodpovědný.
Myslel jsem si, že takový košík bude lépe symbolizovat vaši účast na Nejsvětější Oběti
než ty ošatky s dlouhými rukovětěmi, které jsou praktické při vybírání, ale tak nepohodlné
na stolku před oltářem.
V poslední chvíli jsem však našel v sakristii - a to ještě jsem byl noc rád - jenom ty
dva malé košíky. " Těch 90 dolarů - což bylo průměrnou ofěrou v r.1972 - , ba ještě snad
méně, protože mimosezonní bohoslužby nejsou krajany moc navštěvovány, se přece do těch
dvou košíčků krásně vejde .’ "
Ale nevešlo se to, ačkoliv to bylo jen o něco málo nad měsíční průměr, přesně:$99.U2.
Jak to ti naši dva "ašeři" dovedli načechrat, to je mi záhadou, ale po vsypání sbírky vy
padaly oba košíky jako rozčepejřená kvočna. Dolary na nich vlály všemi sněry, jen se roz
létnout, a pohled na ně byl - myslíte, že radostný, že ano ? - zdrcující.
Právě jsem v ruce držel kaditelnici, se kterou se dalo provést ledaco, avšak udržel
jsem se při svátých úmyslech, a teprve po mši svaté jsem dal průchod myšlenkám, které na
mne dotíraly během bohoslužeb.
Cítil jsem se zahanben, asi tak, když jsem se po prvé setkal s obálkami v kanadských a
amerických kostelech. Ty obálky se mi zdály kapitalistickým výmyslem a mamonářským opatře
ním.
Vystřízlivěl jsem však tehdy dost brzy, protože jsem na amerických katolících neviděl
žádného pohoršování, ba ani si nikdo ( na příklad u sv. Ludmily v Chicagu) na obálky nestě
žoval, a dokonce jsem poznal, jak jsou praktické - při nejmenším -, protože je možné podle
nich sestavit výkaz dárcům pro income tax.
K vystřízlivění mi také pomohla skutečnost, že západní katolíci mají o jedno církevní
přikázání víc s podporovat finančně kostel a farnost, do které přináležejí. Avšak i jiné
okolnosti zchladily mé pohoršení. Viděl jsem, že zdejší katolíci si musí sami vydržovat
všechno : kostel, kněze, školy, učitele, ústavy. A také jsem poznal, jak obětavě a svědo
mitě to konají, bez reptání, bez kritiky, bez sebechvály.
U nás doma, ve vlasti, byly poměry docela jiné. A proto smýšlení i postoj byly jiné.
Nebylo to však právě nejlepší. Byli však i tam lidé štědří a obětaví, kteří věděli, že co
obětují na náboženské a charitativní účely, není žádnou ztrátou. Spíše naopak 1
To mně sice po mši svaté také přicházelo na mysl, ale moc to nepomohlo. Bylo mi zle,
velmi zle. Napadlo mi, abych příště kázal o desátcích, ke kterým lidé byli povinni ve Sta
rém zákoně. Desátek znamenal platit desetinu ze všeho příjmu i irajetku.
0 placení desátku v Novém zákoně nejsou v bibli přímé doklady. Pokud máme zapsáno _ a
toho je podle sv. Jana jen malá část, co Kristus učil a činil - , Pán Ježíš placení desát
ků ani nenakázal ani nezavrhl, jenom víme, že řekl, že placení desátků není ještě všecko,
co se od nás očekává.
Kristus Pán pochválil i vdovin groš, ale u té to nebyl "desátek", nýbrž '“všechno, co
měla".
Kdyby si krajané uvědomili, proč si i v nové liturgii kněz po obětování umývá vodou
ruce, bylo by pro ně snadnější věc pochopit. To umývání se uchovalo z doby, kdy věřící při
obětování přinášeli knězi různé dary pro něho, pro bohoslužby, pro udržování obce věřících
včetně vdov. Ty dary zahrnovaly i potraviny a zvířata, takže pak bylo skoro nutné si umýt
ruce pro pokračování ve svaté Oběti.
Kostelní sbírka by nás proto neměla "vyrušit" jako něco, co do svaté Oběti nepatří. Ta
tam zcela správně náleží jako něco, co odpovídá velkodušnosti samého Krista, který sebe
sama při mši svaté obětuje, stává se obětním Beránkem, a očekává, co my obětujeme. Samo
zřejmě, že máme sáhnout do kapsy - každý podle možností, ale pak ještě zůstáváme mnoho
dlužni, jak to zpívá jedna koleda t "Nic nechce jen srdce, to Mi obětujme, tak Ho milujme".
Kdo však umí počítat a myslí na svůj "desátek", tomu mohu napovědět, že z toho měsíční
ho průměru je třeba platit i $50 za užívání kaple a haly, kolem $ 120 za vytištění Věstní
ku, asi $ 80 za poštovné , $35 za telefon, $ 20-30 za benzin, $30-100 za opravy auta, atd.
Schodek, který částečně snižují ostatní dary krajanů, hradí arcidiecése, která českému
duchovnímu správci poskytuje byt, stravu a pojištění. Prostředky, které může poskytnout
arcidiecése, plynou zase jen z darů věřících. "Je těch Cechů tak málo, že si nedovedou vy
držet kněze ?" - Snad budete mít nyní i vy o čem rozjímat ?

2. “března : BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY“ CESKĚ, dcery "železného" král

pt

Připomeňme si znovu, co o ni napsal zvěčnělý kar
dinál Beran : " Ač b/la dcerou královskou, její příkladná lás
ka k chudým znamenala vyvolení nej chudšího řádu, - její poko
ra, smysl pro charitu, nemá v dějinách vzornějšího příkladu. A
její láska při všech utrpeních byla tak nezměrná, že opravdu pro naši dobu
nemůže m£t národ světici a ženu vznešenější."
7. března : POPELE &TÍ STffEDA. Začátek postní doby. Když toho dne nebo nejbližŠí neděli dostáváme na čelo kříž z popele, slyšíme slova :
"Pomni, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš". Pokání je pro nás tře
ba v každém čase, avšak toho dne je nutné začít nějaký konkrétní program
tělesné a duchovni discipliny, chceme-li dosáhnout výsledků, které nabízí a
vyžaduje postní doba.
7 o březen nám zároveň připomíná narozeniny prvního presidenta Ceskoslovenské republiky. TGM může nám být v mnohém příkladem. A proto je třeba víc ho následovat
ve všem dobrem než o něm pouze mluvit.
Téhož dne slaví Církev památku dvou slavných fíímanek, mučednic pro víru, sv.Perpetue a
Felicity. Vzor jejich statečnosti a věrnosti je strhující, a ztrácí mnoho ten, kdo o nich
nic neví.
9. března : SV. FRANTIŠKY Šíl-SKÉ. V minulé době bylo snadné seznámit se s příklady svět
ců. Viděli jsme jejich sochy a obrazy na oltářích a jinde. Dnešní óbrazoborecká doba nám takovou příležitost neposkytuje. Záleží tedy na našem vlastním zájmu a přiči
nění, abychom se seznámili s těmi, kteří jsou již občany věčného království, a mohou nám
pomoci svým příkladem i svou přímluvou.
15. března : SV.KLEMENTA MARIE HOFBAUERA /Dvořáka/, který zemřel ve Vídni r. 1820.
17. března x SV.PATRIKA, Každý světec, ať pochází nebo pracoval mezi kteroukoliv národnos
tí náleží celé Církvi a celému lidstvu. Sv. Patrik má k nám zvláštní vztah
i tím, že pracoval mezi Irčany, kteří jsou keltského původu. Naši Bojové / Bohé
mi /, kteří sídlili v našich zemích a dali krajině jméno /Bohemia/, byli rovněž keltského
původu, že z nich někteří zůstali v zemi i po příchodu slovanských kmenů, můžeme soudit
z přítomnosti irských misionářů, kteří před příchodem sv. Cyrila a Metoděje šířili v na
šich krajinách křesťanství.
19. března : SV. JOSEFA, patrona Církve, hlavy Svaté Rodiny. "Jděte k Josefovi" byla za
chraňující rada faraónova k hladovějícím Egypťanům. Kdo o tom nic neví, ať si
přečte uclrvatné líčení bible o Josefu Egyptském. Stejná rada platí všem, kdo lační po
spravedlnosti, kdo potřebují pomoc hmotnou i duchovní. Tisíce a tisíce příkladů pomoci sv.
Josefa je zaznamenáno v dějinách Církve, a budou rozmnoženy tím víc, čím větší bude důvě
ra k muži, který stál na blízku nejsvětějších osob na zemi : Ježíše a Marie.
2ů. března : ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE. Novináři a televisní hlasatelé by měli slavit svůj
svátek toho dne a co nejintensivněji zaměřit svůj program k tomuto tajemství,
protože toho dne si připomínáme nejvýznamnější zprávu, nejdůležitější oznámení, které se
stalo v dějinách. V ten den archanděl Gabriel oznámil Marii, že počne a porodí syna. Toho
dne se Bůh stal člověkem. V ten den se lidská panna stala matkou Boží.
Foto : Oto Maxmilián
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
NA BftEZEN 1973 i
Voeobecný úmysl :
Aby cely Boží lid, sjed
nocený se svými biskupy,
rostl llv poslušném přijímá
ní víry"/říím. 16, 26/
Misijní úmysl :
Za národy Asie, aby je
jich rozvoj se opíral o au
tentické náboženské hodnoty.
K vedlejšímu obrázku, který
představuje zesnulou pí Bo
ženu JELÍNKOVOU s manželem
a v kruhu přátel při posled
ní svatováclavské oslavě.
Otiskujeme tuto fotogra
fii, která snad bude repro
dukována jasněji než v minu
lém čísle, na její památku.

UŽ JSTE JEDLI V NOVÉM ČESKÉM RESTAURANTU
pGŽ'
" LITTLE °RAGUE " ?
XY^yřífe'"' Pochutnáte si Jako už dlouho ne

/ k*1

fcK)Á A
Ů

na českých

'«

‘

(

5626 HOLLYWOOD BLVD. , .
Tel.: 462-8876 <3
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

//

dobrot, ch a pravém
' £..£4
rVEÍÍSKÉM PRAZDROJI 1 dm

VV ;

-■■’
vaří maminka

Jako

uvaří v ám 3 ířínkct
V RESTAURACI

HEAKT OF EUROPE
Tel. t H 0 - 3 - 6131
U76 No. Western Avenue, LOS ANGELES, California

1 Kftítaurant |

90001x

4
lvohIS

s

VILIKE MOKET
Telefon $
81x8-1858

2713 West OLIVĚ AVENUE
BURBANK, Calif. 91505

th. ■1

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

PŘEDPLAŤTE SI "KATOLÍK"-"NOVÝ ŽIVOT-"RADAR"
krajanská

tirma

FOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA

gÿ^fegï

1 e t

- 15

v LOS ANGELES -

Broker. Notary. Counselor

HOMEBUYERS REALTY
Homes, Investments. Management

Donovy

oD ^2.4.000

10075 MG I’ADDEN
WESTMINSTER, CALIFORNIA

926H3

Off.
Res.

výše

53L225O
531-2051

Všem krajanům doDorucujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave., L.A., Ca. 90038 .
Telefon: 1x67-1262
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 poslouží: Benny a Jaruš RAINESHOVT

MICHAEL VAN HORN
-krajanphone
Loo Angeles

Culver City

UP 0-1010
VE 9-2246
Resid.:

11048

West
Washington Blvd.
culver city, ca

90230

837-1x81x8

M&J-LI BOL, VEZMI "BOL-VEN"
BOLVEN TABLET! NA 5 TÝDNŮ : $ 2.90
ZERAVÍ-TAMÍN 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

vysílání

pravidelné

sobotu

každou

je

ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLaSU, ktere

v poledne od 12 hodin do 12.30

na stanici KTYM

na vlně 11x60 kil. c. A.M. radia.
pr avidelnou — zašlete na American-

- pokud možno

Finanční pomoc

Czechoslovakian Radio Club, P.O.Box 573, PASADENA, California 91102. - Telefon :

Staňte se

796-81x03. -

Radio- klubu.

členy

NEJVĚTŠÍ zasilatelský
ČESKÝ závod v Americe:
5631 No. FIGUEROA STR., LOS ANGELES, Calif. 9001x2
T e 1 e r oni
255-0123
&
255-9191

Ve
Věra - Frank - Jana - Milan VACKOVI
V l D Y C K 1

STOJÍ

ZA

TO

všech
fotografických potřebách Vám
ochotné
poslouží
za velmi
nízké
ceny s
ZAJET- sám nebo s rodinou -

SI

D 0

5sERA RESTAURANTU
720

Colorado

East

Blvd.

GLENDALE , Calif. 91205.

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

OBSLUHA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

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

VÝHODNÉ

VOLEJTE :

2lxlx-201x0,

POJIŠTĚNÍ

z Los Angeles : 21x5-6605.

-

ZAVŘENO

V PONDĚLÍ .

VŠEHO DRUHU VÁM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMA: 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 lyžařských
středisek v USA, Kanadě, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Německu, Španělsku,
Norsku, Švédská, 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. <^1 Q v
Los Angeles, California 90026, Telefon : /213/ 1x83-1x360.

VHODNĚ DÁRKY - llx K
SILUETOU HRADČAN t

ZLATÉ PŘEDMĚTY

S VYTEPANOU

přívěsky, manžetové knoflíky,

sponky, řetízky, atd.

má na skladě

KRAJANSKÁ

FIRMA:

ROBERT
’S
JEWELRY
118 So. La Pier Drive
Tel. , 278-1159
LOS ANGELES, California 9001:8

krajané

»

Ctěte :

katolík

, noví

život

, radar

<£=□

v

z

RADUJTE

SE

S

RADUJÍCÍ M I

Mnoho katolíků., mezi nimi i mnozí krajané,
jsou jimi jen podle jména, svou víru nepraktikují a dokonce se za ni stydí. Mnohdy to ani ne
ní jejich vinou, protože se jedná o nezaviněnou
nevědomost. Nikdo se přece nestydí za to, co
pokládá za vznešené a důstojné.
Příslušnost ke Kristově Církvi je "nalezením
pokladu", "objevením drahocenné perly", avšak
takový poklad je třeba skrývat, jak si Pán přál.
Snadné bylo hlásit se ke Kristu a provolávat
Mu slávu, když vjížděl vítězně do Jeruzaléma.
Jinak bylo, když padal pod křížem na jeruzalém
ských ulicích a když visel na kříži.
Proto každé vyznání Krista, každé spojení
s Kristem, je zároveň statečným projevem a ocho
tou hlásit se ke Kristu ukřižovanému.
Z toho důvodu jsme hrdi na sl.Lindu ZAHRÁDKOVU, která se 27.ledna 1973 složením vyznání víry
v kostele sv. Ondřeje v Pasadéně zařadila k ak
tivním členům katolické Církve.
Přejeme jí, aby tento poklad v životě nikdy
neztratila.
Totéž přejeme i 16-ti-leté vnučce pí Františ
ky SKROBIZOVE sl.Daniele HAYES, která se ze své
ho vlastního rozhodnutí dala pokřtít a být při
jata do katolické Církve.
Sl. Linda ZAHRÁDKOVÁ £>
Sl. Daniela HAYES

Všichni účastníci českých bohoslužeb
v Loyola High School dobře vědí, jak svě
domitě zastávají úkol doprovázet mešní
zpěv manželé M I K 5 0 V I .
Málokdo však ví, že je hudební doprovod
při posledních bohoslužbách stál takovou
oběí : jako hledaní hudebníci byli až do
h. hodin ráno zaměstnáni svým povoláním,
ale na boho
služby přijeli
včas, ač
koliv bydlí až
v TARZANII.
Díky manže
lům INGRIŠOVÝM,
že zůstali zde
až do neděle,
aby mohli za
zpívat při bo
hoslužbách, a
všem, kteří po
máhali při mši
svaté i při be
sedě.

2U. března {Zvěstování

Panny

POZVANKt
ČESKÉ

Marie

na

BOHOSLUŽBY,

které se budou konat v neděli dne 11. března 1973 v kapli
LOYOLA HIGH SCHOOL, 1901 Venice Blvd., Calif. 90006 (mezi Western &
Vermont Ave.) - v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9 hodin do 10.20 hodin.

V 10.30 hod. začne pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY, přijňte proto včas.
Po mši svaté bude v auditoriu obvyklá beseda s pohoštěním.
Prosíme laskavě o zákusky a pečivo do kuchyně. Díky všem .
Při besedě bude otevřena půjčovna českých a slovenských knih.
Knihy jsou půjčovány zdarma, je však nutné je příští měsíc vrátit"
nebo aspoň znovu zaregistrovat.

Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav POPELKA, S.J.
Příští

bohoslužby budou : 22 .dubna, 20.května.

ADRESA a TELEFON na českého duchovního správce :

6ů06 So. Parmelee Avenue, LOS ANGELES, Calif ♦ 90001

Volejte nas
------------------------------ (213) £89-0131
nebo
( neozvu-li se) nechejte vzkaz kdy a kam zavolat na

(213) £8£-O£7O.

NOVINKA :
Naše Misie vydala krásné

$

VELIKONOČNÍ KftRTKy

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.
á.

Průvod "Vzkříšeni"
Pletení pomlázek
Prodej kraslic v Praze
Malérečky kraslic
Velikonoční zátiší
6. "Vyzvánění "klapačkami a řehtačkami
7. Pomlázka na vsi
8. Velikonoční dary

Originály kartek namaloval akad.malíř Jiří ZAVŘEL ,
plnobarevně otiskla firma "Art Made 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.

