VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES
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Je skoro neuvěřitelné, že něco takového,jako je zbavení se hříchů
svátostí pokání a přijímání Těla Páně, bylo třeba zvláštním církevním
přikázáním nakazovat těm, kteří věří v Krista. Co je pro člověka
šťastnějším a důležitějším, než být zbaven všech vin a spojit se co
nejintimněji s Bohem při přijímání Jeho Těla ?
Není však na tom nic divného, vždyť známe lidi a známe sebe. Ma
lým dětem je nutné nakazovat, aby se umývaly, aby jedly, co je pro
jejich zdraví nezbytné, aby konaly, co je jim prospěšné.
Mnozí dospělí lidé - ne vždycky z vlastní viny - jsou v nábožen
ském ohledu jako děti, ba vlastně ještě hůře.
Nedostatek správných vědomostí o Bohu, o Církvi, o náboženství, a
hlavně nedostatek pevné a uvědomnělé víry, činí situaci dospělých
problematičtější než u dětí, kterým obvykle nechybí víra a smysl pro
dobro a spravedlnost.
Mnozí dospělí nevědí, co je to Církev, ale znají všechny námitky
proti ní, nedovedou říci, co jsou to odpustky, ale mají tucty důvodů
je zavrhnout, nemohli by odlišit přirozené od nadpřirozeného, milost
posvěcující od pomáhající, namlouvají si však, že vědí dobře, proč
nemohou přijmout učeni Církve, přijímat svátosti, vyznávat víru.
A právě k těmto slabým, pochybujícím a nevěřícím se Kristus obra
cí slovy s "Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný, a já ho
vzkřísím v den poslední 11. "Pojdte ke mně všichni, kteří se lopotí
te a jste obtíženi, a já vás občerstvím." "Nepotřebuji zdraví
lékaře, nýbrž nemocní. "
Eucharistie není odměnou pro silné ve víře, nýbrž je lékem pro
slabé, pro nemocné.
Slavení velikonoc, radost nad zmrtvýchvstáním Krista, velikonoční
naděje na naše vlastní vzkříšení, se nemůže obejít bez slavení po
slední večeře, bez přijímání Těla Kristova.
PřijSte proto, krajané, přijSte ke stolu Páně, okuste předzvěst
nebeské hostiny, aby vás velikonoční Beránek posílil, vzkřísil k no
vému životu ve víře, v naději a lásce.

60. VÝROČÍ
MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
OSLAVILI

3AMES

DNE 2.MJBNA 1973

a MARIE PRŮCHOVI

"Diamantová" svatební mše svátá mě
la být sloužena v jejich bytě ve Woodland Hills, toho dne však - h.dubna byl p. Průcha odvezen do nemocnice,
kde se nalézá na lékařském šetření
v uspokojivém stavu. Přejeme mu dobrou
lékařskou diagnosu a oběma mnoho zdra?ví a požehnání do dalšího života.
Tejich "svatební" mše sv. bude slaižena, až se zdraví p. Průchy zlepší.
NOVÍ

BISKUPOVÉ

JMENOVÁNI

PRO

CSR.

27. února 1973 jmenoval sv. Otec čtyři nové biskupy pro CSR s dp.
ThDr. Ján Pásztor, někdejší gen. vikář se stává nitranským biskupem)
dp. Josef Feranec, profesor náboženství a administrátor farností ,
v Ture. sv. Martině je nový biskup v Bánské Bystrici; dp. RNDr. Ju
lius Gábriš, profesor gymnasia, pak farář a gen. vikář 3 prozatímní
ordinář, bude spravovat trnavskou apoštolskou administraturu; a ko-,
nečně dp. Josef Vrána, profesor, administrátor, kanovník a kapitulní
vikář, bude spravovat olomouckou arcidiecési jako apoštolský admini
strátor "ad nutum S.Sedis."

POMLÁZKOVÁ KOLEDA
Ha já du k vám,
hábych řekla vám,
že je dnes koleda,
hdo mi dnes něco dá,
ráda hulí dám.*)
Hdo mi nedá nic,
ten je zez Škudlíc,
já se na něj
zamračím,
jako medvěd
zabručím,
pudu od vás pryč.
*) uhlídám.

Česká z Chodska

OEMO

EMINENCE

KARDINÁL TIMOTUy

MANNING,

KTERÉMU NAŠE MISIE DĚKUJE ZA VŠECHNU
PŘÍZEŇ A VYPROŠUJE MU BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

RADOSTNÉ' a
POŽEHNANÉ'
VELIKONOČNÍ
SVÁTKY
všenr čkrulm, naší miste,
VŠEM KRAJANŮM
l čteruúůiTt nxišeřio věstníku
přeje, a vyprošuje
P Jaroslav POPELU A, sj-

■RADOSTNA'
ZPRÁVA:
BISKUP TROCHTA KARDINÁLEM
Pavel VI. při konsistoři 5. března oznámil
světu dřívější jmenování českého kardinála

"a ješté jednu významnou zprávu vám nyní musíme
oznámit. Týká se toho, co jsme při minulé konsistoři,
28. dubna 1969, ohlásili o dvou členech kardinálského
sboru, jejichž jména jsme uchovávali ve svém srdci
»in pectore«.
S radosti vám teď sdělujeme, že prvním z nich je
náš ctihodný bratr ŠTĚPÁN TROCHTA, biskup z Lito
měřic v Československu. Naším úmyslem, když na
něho padla naše volba, nebylo pouze slavnostně a ve
řejně uznat zásluhy tohoto věrného a horlivého pastý
ře, ale projevit tím i svou lásku oné tak ušlechtilé zemi,
jejímž je synem, a která je nám z tolika důvodů obzvlá
ště drahá.
'
~~
Neoznámili jsme tenkráte veřejně jeho jméno proto,
že byl dosud naživu, ačkoliv již postižen těžkou ne
mocí, která pak ukončila jeho pozemský život, cti
hodný kardinál Josef Beran; třebaže dlel mimo svou
vlast, přesto si podržel titul slavné pražské arcidiecéze.
Od veřejného ohlášení nás tenkráte zdržely především
naděje a přání, kterých se ani tehdy ani potom sv. Sto
lice nevzdala, že totiž bude možno postoupit vpřed v
jidnáních, již předtím zahájených a týkajících se nor
malizace postavem církve v Československé republica kanonicky právoplatné správy jejích diecézí.
Tohoto cíle jsme dosáhli právě v minulých dnech
jmenováním a vysvěcením čtyř biskupů z oné země.
Je to výsledek jen počáteční a neúplný, avšak důvěřu
jeme, že co nejdřív může dojit v tomto směru k dal
šímu vývoji, který si přejeme. Proto nás těší, že mů
žeme oznámit něco, co naplní, jak jsme pevně přesvěd
čeni, radostí a uspokojením nejen věřící, nýbrž vše
chen československý lid. 11

DR ■ S TŽPÁN TROCHTA ,
který 29. června 1972 slavil UO. kněž
ské jubileum a 16. listopadu 2$. výro
čí své biskupské konsekrace, byl dne
28. dubna 1969 jmenován KARDINÁLEM .
Narodil se 26. března 190$ ve Fran
cové Lhotě na Valašsku. V Turíne v Italii vstoupil do řádu Saleziánů, a
tam byl také vysvěcen na kněze.
Heslo jeho biskupského znaku zní :
" Práce - obě? - láska ".
Blahopřejeme '

pastoračního

Z Á PIS N ÍKU S
J.E. KARDINÁL MANNING VÍTÁN DUCHOVENSTVEM
V úterý dne 20. března 1973 byla uspořádána hos
tina v Ambassador Hotel na Willshire Blvd. na počest
J.E. kardinála Timothy Manninga, který se vrátil
z Říma, kde mu svátý Otec Pavel VI. odevzdal kardinálský klobouk. Pří
tomno bylo na tisíce diecésních i řeholních knězi. Nejdp. kardinál zná
je všechny osobně, což bylo zjevné i z toho, že dobře si pamatoval, komu
již potřásl rukou, když při hostině obcházel jednotlivé stoly.
Při své krátké řeči ke všem přítomným prohlásil nejdp. kardinál, že
v dnešní době,v níž je tolik nejistoty, změn a obav, pokládá za nejdůležitčjší přimknout se k stolci Petrově, který je majákem pravdy a jisto
ty.
NEJD. KARDINÁL VE FARNOSTI "PRESENTATION OF THE BL. VIRGIN MARY"

V sobotu odpoledne dne 7. dubna uděloval nejdp. kardinál Timothy Manning sv. biřmování
chlapcům a děvčatům farnosti Presentation of the
Blessed Virgin Mary, kde bydlím již přes dva roky. Vzhledem k tomu, že
sv. biřmování měl vykonat sám nejdp. kardinál, bylo ve farnosti nemálo
vzrušení a příprav. I mně připadlo několik úkolů, ke kterým jsem přivolil
dobrovolně. Mezi jiným bylo také pohoštění kneží, které se mělo před ve
čeří konat v mém pokoji. To snad byl nejtěžší úkol, protože bylo třeba
celý pokoj upravit tak, aby v něm bylo dostatek místa.
I nejdp. kardinál zavítal mezi ostatní kněze, prohlédl si obrazy z Čes
koslovenska, zmínil se o našem věstníku,
který si vždy pozorně prohlédne, a zajímal Ministrant "ZVONEK"
se o situaci náboženskou i politickou
v naší vlasti. On také ví o tom, jak mimo
řádný zájem a přátelský vztah k naší vlas
ti má nynější svátý Otec Pavel VI.
KRAJAN p.WILLlAM RACHAČ ODEŠEL NA VĚCNOST

Účastníci minulých českých bohoslužeb
se snad pamatují, že jsem jim představil
krajanské hosty z New Prague v Minnesotě
manžele Rachačovy. Brzo potom p. Rachač
byl odvezen do nemocnice, kde zjistili
těžkou kostní nemoc. Této nemoci po návra
tu do Minnesoty podlehl nedlouho po smrti
jejich dřívějšího faráře Msgr. Cyrila Po
pelky. Obrázek a zprávu přineseme později.
EUROPEAN SPRING FESTVAL
Překrásnou sérii tanců v nádherných ná ZVONEK : "Nejste rád, Otče,
že je ve sbírce tolik drob
rodních krojích budete moci shlédnout na
slavnosti, na kterou vás zve přiložený le ných, když dolary nyní tak
hluboko klesly? 11
táček. Přijďte určité a pozvete přátele.

5626 HOLLÏWOOD BLVD
Tel. : ^2-8876
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 t vzadu
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÝCH

3ako

vaří maminkcL

■uvaří v CLTH. 3 Iv ink a,
V RESTAURACI

MKAKT OF EU-ROPR
Tel. »

H 0 - 3 - 6131

U76 No. Western Avenue, LOS ANGELES, California

9000h

Lnnwzo-s

VILIKE MARKÉT
Telefon :
8U8-1858

2713 Wcst OLIVĚ AVENUE
BURBANK, Calif. 9150?

V nov'm obchodě, roz šířeném
o oddělení likérů a lihovin, najdete velký
v_'běr domácích a importovaných likérů, pi
va, vína, - výsek čerstvého masa domácí uzenin;’- - jaternice, jelita, klobásy
a čábajky - lahůdky všeho druhu kuchyňsk' potřeby, nádobí - zavináče, sledě
- znojemské okurky - broušené siclo - atd.

PŘEDPLAŤTE Sl "KATOLÍK'-"NOVÝ ŽIVOT-"RADAR"
KRAJANSKÁ

firma

TOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA

- 15

1 e t

v LOS ANGELES -

MICHAEL VAN HORN

HOMEBUYERS REALTY
Investments, Management
DOMOVy
OD ^24.000
VÝŠE
homes.

10075 MC I’ADDEN
WESTMINSTER, CAl.tl-ORNIA

off.

926K3

531-2250

RES. 531-2051

-krajan-

Resid. :

Všem krajanům doporučujeme navštívit :

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

110.40 West
Washington Blvd.
CULVER CITY. CA 90230

Los Anoklm UP 0-1010
Culver City VE 9-2246

837-U8)48

MŽS-LI BOL, VEZMI

” B 0 L - V E N "

BOLVEN TABLET! NA 5 TÝDNŮ J $ 2.90
ZDRAVt-TAMtN KAPSLE NA 5 TÝDNŮ t $ 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

Z

NÁVŠTĚVY

NEJDP

BISKUPA J.L MOŘkOVSKÉHO

LĚKAVÉHO

MSGRA PETRA

A

DEN NĚKOLIK HODIN SE MOHL ZDRŽET
NÁMI,

MEZI

SE

KDYŽ

CESTĚ

AUSTRÁLII

V

PRŮVODCEM

SVÝM

SVÉ

NA

KONGRES

RISTICKÝ

Z

TEXASU

J.L. MOŘKOVSKÝ , KTERÉHO

BISKUP

POZNALI

KRAJANE

LAVSKÉ

POUTI

V

PŘ)

LOS

NA

EUCHA"

PROJÍŽDĚL

POSLEDNÍ

NEJDP.

MNOZÍ

N AŠI

SVATOVÁC

ANGELES.

DOBU MĚL

DELŠÍ

K PROHLÍDCE MĚSTA

NJDP. BISKUP PO PROHLÍDCE
NE3VÉTŠÍHO
OBRAZU SVĚTA

MSG-R. P. LEKAVÝ, ALE

STYKOVÁ DÍLA "UKŘÍŽOVANÍ *

DEŠTIVÉ
KAZILO

3EHO

SE

POČASÍ PO

VELKOU ČÁST

POBYTU V L.A.
Msgr. LEKAVÝ

SÚČAST-

ROVNĚŽ

NIL

EUCHARISTICKÉ-

HO

KOMPRESU V MEL-

BOUŘNÉ

Msgr.LEKAVÝ U HVĚZDÁRNY L.A.

V AUSTRÁLII, KDE SE SETKAL

KRAJANY.

V "KATOLÍKU"JSME SE

OTCE BISKUPA

O ÚSPĚŠNÉM

PRŮBĚHU

OBOU

NÁVŠTĚVÁCH

DUCHOVNÍMU SPRÁVCI
HOSTY,ŽE MANŽELÉ

A

BYLO

KONGRESU I

O

PO.HOSTIWNOSTI

SLAVNOSTNÍ VEČERE U BROŽKU
PŘI

S MNOHÝMI
DOČETLI V ČLÁNKU

ÚLEVOU

POTĚŠENÍM

PRO

STAN. A ANEŽKA BROŽKOVI

S TAKOVOU OCHOTOU
A OBĚTAVOSTÍ NABÍD

LI

SVŮJ DŮM

K PO

HOSTINSTVÍ.

"V i váni S«.£U«.nftt.S * !

JEJICH PRŮVODCE.

LITTLE. PR.A&UE

POHOSTIL Mtgra LEKAVÉHO
TAK DOBŘE,ŽE TO BYLO HLÁŠENO P.TOMÁNKOVI

DO DAKOTY.

BONA
SERA
MĚL ČEST
POHOSTIT OTCE BISKUPA I MONSIfrNORA A ZAVDĚČIL SE OBĚMA K NEJ

VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI.

HEART of EUROPE. musel
kup TENTOKRÁT

otec bis
POMINOUT, ALE MSC-R-.

LEKAVÝ SE PŘESVĚDČIL,JAK JE PRAVDIVÉ,ZE "jater iKtfí JUUnúiU UDtLtí «ím.Ji«n.Ra*

slouží všem krajanům a

krajanským organizacím

bez

rozdílu.

Zasluhuje

si proto Vaší pozornosti a Vaší podpory.

pravidelné

Poslouchejte

je

ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU, ktere

vysílání

v poledne od 12 hodin do 12.30

sobotu

každou

na stanici KTYM

na vinš 11x60 kil. c. A.M. radia.
Finanční pomoc

pravidelnou - zašlete na American-

- pokud možno

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

796-81x03. -

Staňte se

Radio- klubu.

členy

NEJVĚTŠÍ zasilatelský

_

ČLSRÝ závod v Americe:

TAzVžAÍ-

“gT

5631 No. FIGUEROA STR., LOS ANGELES, Calif. 9001x2
x* e i e i o n :
255-0123
&
255-9191
všech
fotografických potřebách Vám
ochotně
poslouží
za velmi
nízké
ceny :

Věra - Frank - Jana - Milan VACKOVI

VŽDYCKY

ZA

STOJÍ

TO

ZAJET- sám nebo s rodinou -

SI

D 0

SERA RESTAURANTU
720

East

Colorado

Blvd.

GLENDALE , Calif. 91205.

BOHATÝ A HLEDANÝ VYBER 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 VOLEJTE : 21xlx-201x0, z Los Angeles t 21x5-6605.
ZAVŘENO V PONDĚLÍ .

VÝHODNÉ

POJIŠTĚNÍ

VŠEHO DRUHU VÁM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMAt JAN ERBA, Te.t257-8130

CHYSTÁTE SE V ZIMĚ NA DOVOLENOU NA LYŽE NEBO K MOŘI ?

Naše krajanská cestovní kancelář

PŘEMYSL

J lži N K~Á~ TŮMOVI

A

má pro Vás desítky levných jednotýdenních i delších zimních zájezdů do lyžařských

středisek 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,
v v
Los Angeles, California 9OO2Ó, Telefon t /213/ 1x83-1x360. <£=>

VHODNĚ DÁRKY - Ux K
SILUETOU HRADČAN t

ZLATĚ PŘEDMĚTY

S VYTEPANOU

přívěsky, manžetové knoflíky,

sponky, řetízky, atd.
má na skladě

KRAJANSKÁ

FIRMAt

ROBERT
’S
JEWELRV
118 So. La Pier Drive
Tel. , 2?8_1159
LOS ANGELES, California 9001x8
krajané

i

Ctěte

:

katolík

,

nový

život

,

radar

VELIKONOČNÍ

ROZJÍMÁNÍ

V poslední době se zdá, že se naši krajané
v andělském městě dostali do situace jako lidé
po stavění babylonské věže. Zmatení jazyků, roz
tříštěnost názorů, logická nepřesnost, zevšeo
becňovaní, a dokonce i nenávist vůči jednotliv
cům i skupinám dosáhly nadprůměrné míry, a není
nám žádnou omluvou, jestliže se řevnivost nebo nesnášenlivost
vyskytuje i jinde.
Mezi lidmi různého vyznání a životních názorů není taková my
šlenková různorodost ničím divným. Je však dost nepochopitelná
u křesťanů a zvláště u katolíků. Kdo je katolíkem, nemusí být na
pochybách nebo v nevědomosti o základních mravních pravdách.
Kristus je nám cestou, pravdou a životem. Církev je nejen pokra
čováním jeho díla, ale i strážkyní jeho poselství, a dokonce i
jeho mystickým tělem. On je vinný kmen, a my jeho ratolesti.
církev byla postavena na skále. Bylo to z velmi zřetelného důvodu, proč Kristus
nazval apoštola Simona tou skalou /Kefas, Petrus, Rock/. Rovněž klíče k nebeskému
království měly nám naznačit, že Církev má moc svazovat i rozvazovat s platností
na věčnosti, a proto její autoritativní rozhodnutí nemohlo být ponecháno lidským
slabostem a omylům.
Poznávat Kristův hlas v Církvi a řídit se jím důsledně, může jenom ten, kdo se
rozhodl Krista následovat nejen při jeho triumfálním vjezdu do Jeruzaléma, ale i na
jeho křížové cestě. "Ne ten, kdo mi říká 'Pane, Pane,'vejde do království nebeské
ho, nýbrž ten, kdo plní vůli mého Otce, který je v nebesích". Mnozí by rádi naslou
chali Kristu, když by konal zázraky, ale neradi by slyšeli slova o lásce k nepřáte
lům, o sebepřemáhání, o poslušnosti. I dnes by nalezl náš Pán mezi křesťany mnoho
odpůrců, kteří by s ním nesouhlasili, a kteří by mu odporovali. "Kdo vás slyší, mne
slyší, kdo váni pohrdá, mnou pohrdá", pravil Kristus k apoštolům.
K ochotné poslušnosti ke hlasu Božímu v Církvi nedojdeme, jestliže své nábožen
ské přesvědčení klademe na vedlejší místo, jestliže dáváme přednost činnosti nebo
příslušnosti k různým organizacím před společenstvíav Kristu, před apoštolátem,
před účinnou láskou k Bohu a k bližnímu. Nebudeme ani prospěšnými členy lidské spo
lečnosti, jestliže nebudeme živými ratolestmi vinného kmene, kterým je Kristus.
Lidé hledají všelijaké náhražky za víru, za náboženství, za příslušnost k Círk
vi. Snaží se vzít lidem všechen čas různými podniky a zábavami. Ti by měli rozjí
mat o slovech, která řekl Kristus i takové svědomité a oddané ženě,jakou byla Marta,
sestra Lazarova.
Avšak všem nám k obdržení ducha soudržnosti, snášenlivosti a spolupráce nanejvýš
prospěje, jestliže hlouběji pochopíme a prožijeme velikonoční poselství. Dovedemeli se zamyslet a vniknout do snyslu všech událostí, které provázely utrpení, smrt
a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Každý svátek, každá slavnost je nepře
hledným jevištěm, na němž se odehrává vykupitelské dílo Kristovo. Není to však jen
hra. Ani náhodná skutečnost. Je to projev nepochopitelné lásky Boží ke každé lidské
bytosti, ke každému z nás.
Nestůjme proto stranou v těchto významných dnech, ve kterých máme být nejen pou.hými diváky, nýbrž účastníky. Večerní obřady Svatého týdne dávají příležitost skoro
všem liturgicky prožít utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Krista. Zvláště v tyto dny
jsme zváni očistit své srdce svátostí pokání a spojit se intimně s Kristem v přijí
mání jeho Těla. Sledujme Krista při jeho vítězném vjezdu do Jeruzaléma i při jeho
pláči nad městem o Květné neděli. SÚčastněme se Poslední večeře, Kristovy agónie,
zajetí, výslechu, výsměchu, potupení a trýznění ve vězení na Zelený čtvrtek. Patřme
s vírou na jeho odsouzení, křížovou cestu, ukřižování a smrt na Velký pátek. Spě
chejme k jeho hrobu a očekávejme jeho vzkříšení na Bílou sobotu. Pale snad s námi
otřese jeho odhodlání trpět za nás, snad se nás dotkne kapka jeho vykupitelské Kr
ve u paty kříže. Snad v nás vyšlehne plamének nové víry a radosti při jeho zmrtvých
vstání .

23. dubna : SV.VOJTŽCHA z rodu Slavníkovců, druhého pražského biskupa, zakladate'
~ le benediktinského kláštera v Břevnově, apoštola Maáarů
a polabských Slovanů, u nichž položil též život jako první pražský biskup exulant.

POZVÁNKA
ČESKÉ

VELIKONOČNÍ

na

BOHOSLUŽBY,

které se budou konat v neděli dne 22. dubna 1973
v kapli
LOYOLA HIGH SCHOOL , 1901 Venice Boulevard, LOS ANGELES, Ga. 90006
v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9-30 hod. do 10.20 hod.

SVÍCENÍ
velikonočních pokrmů /vajíček, pečivá/ bude před
mší svátou, t.j. v 10.30 hod.
Po mši svaté bude krátká zkouška zpěvu pro příští bohoslužby. Po
ní "pomlá.zka pro děti”. Prosíme maminky a hospodyňky, aby přinesly
do kuchyně pečivo a na tvrdo vařená vajíčka pro pomlázku.
Při besedě a občerstvení v auditoriu bude vyhrávat kapela manže
lů NIKŠOVÍCH, kteří také budou doprovázet zpěv při bohoslužbách.
Půjčovna knih bude otevřena.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav POPELKA, S.J.

Pří stí
české bohoslužby budou
27. května. Všimněte si
laskavě změny data a upozorněte na ni druhé.
ADRESA

A

TELEFON

na duchovního správce s

6ŮO6 So. Parmelee Avenue, LOS ANGELES, California 900d.
Volejte
na s
/213/ 589-0131 nebo nechte vzkaz
na čísle : /213/ 585-0570.

jjf

Prosím,
všimněte si
V

š e c h

z m ě n
č a s u

i
m í s t a
pro

naše

bohoslužby 1

-VELIKONOČNÍ
ČESKÉ

BOHOSLUŽBY

v SAN FRANCISUU
budou se konat v neděli dne 29. dubna 1973 Q [y> o 12.hod.
dopoledne £> (£> v kapli LOYOLA HALL? která je na Parker
Avenue naproti universitě San Francisco.
Vchod
do Loyola Halí je jednak z Parker Avenue,
jednak z parkoviště.
Vjezd na parkoviště je z Turk Street.
Doprava autobusem jako drive : Zastavka autobusu č.í> na
Fulton Street.
Příležitost ke sv. zpovědi přede mší sv. Přijdte včas.
Po mši svate bude obvyklá beseda s pohoštěním v Loyola
Halí.
Kaple se nalézá v prvním poschodí Loyola Halí.
Všichni jsou srdečně zváni .

