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V měsíci červnu, který je zasvěcen
Božskému Srdci Páně, slavíme letos řadu
svátků, které mají v našem denním živo
tě znamenat daleko víc, než jsou naše
narozeniny nebo něíaká výročí.
To ovšem předpokládá, že jsme věřícími
křesťany. Kolik takových je mezi námi, o tem by se da
la^ velmi nesnadno vykonat statistika, protože vnitřní
smýšlení každého z nás zná jenom Bůh.
Navenek se však zdá, že takových je v Los Angeles
jen málo. To však nikoho nemá mýlit nebo ovlivňovat je
ho víru a přesvědčení.
Mnozí z krajanů o Kristu slyšeli jen z druhé ruky,
Církev znají jen z pomluv a kritik, Jiráskovy romány
pokládají za dějinnou skutečnost, a zaměňují božské
prvky s lidskou stránkou a křehkostí.
Záslužnost naší víry a odměna za naše skutky nebude však závislá na
tom, jak početná byla obec věřících, mezi nimiž jsme hráli svou úlohu,
nýbrž na našem vlastním smýšlení a jednání.
Přestaňme se proto řídit masovou hypnosou, stádovitým přizpůsobováním
se okolí a nekritickou povolností k veřejnému mínění, protože na věčném
soudu, který rozhodne o naší budoucnosti, budou znít Kristova slova s
"Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před rrým Otcem, který je
v nebesích".
Nemusí nám proto vadit nebo bránit, nastanou-li svátky svatodušní, že
lidé půjdou po svých zábavách a ani si snad nevzpomenou, že toho dne i
na nás může sestoupit Duch Svatý, jestliže se na ten svátek připravíme a
věnujeme mu dostatečnou pozornost.
“Kež byste poslechli dnes /v čas každého svátku/ hlasu jeho ^Neza
tvrzujte svých srdcí jak v Hádce, jak v Pokušení na poušti, kde vaši ot
cové pokoušeli mne, zkoušeli mne, ač vídali skutky mé. Čtyřicet roků mr
zel jsem se na to pokolení a řekl jsem:"Lid je to myslí stále bloudící".
Oni však nechtěli znáti mé cesty, takže jsem přisáhl ve svém hněvu ^'Ne
dojdou odpočinku mého"...." /žalm 9h/.

“LŽT“

i SESLANÍ DUCHA SVATÉHO

Když na svých cestách přišel sv. Pavel do Efesu, našel tam věřící,
kterých se zeptal, zda přijali Ducha svátého, když uvěřili. Oni však
řekli s"Ale ani jsme neslyšeli, je-li Duch svátý'1. /Skutky 19, 1-7./
My jsme tolikrát slyšeli o Duchu svátém, vyznáváme Jej při každém
znamení kříže, ale přesto naše vědomosti o Něm nejsou o mnoho věcnější
než těch učedníků v Efesu. Proto si krátce zopakujme, co naše víra učí o
Duchu svatéms
"Věříme v Ducha svátého, Pána a Dárce života. S Otcem i Synem je zá
roveň uctíván a oslavován, a mluvil k nám ústy proroků. Byl nám seslán
Kristem po jeho zmrtvýchvstání a návratu k Otci. On osvěcuje, oživuje,
chrání a vede Církev, očišťuje její členy, pokud neodmítají jeho milost.
Jeho působením, jež vniká do hlubiny duše, se může člověk stát dokonalým

jako je dokonalý Otec, který je v nebesích." /Vyznání víry Pavla VI./
Neomezujme se však jen na malou násobilku v této víře, nýbrž prohlu
bujme ji studiem, modlitbou a přijímáním svátostí.
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BOHATÝ-SVĚTLA SVÉHO
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V NÁS VYLÍT.

PŘIODIŽ, OTČE NEBOHÝCH - DÁRCE
PŘEMNOHÝCH - RAČ NÁM MYSLI

DARŮ

OSVÍTIT !

~ NE3SVÉ.TE3SÍ TR03ICE.
‘Věříme v jednoho Boha, Otce, Syna i Ducha svátého, Stvořitele vidi
telných věcí,.... i neviditelných....
Věříme, že tento jediný Bůh je naprosto jeden ve své nekonečně svaté
podstatě i ve všech svých dokonalostech : ve všemohoucnosti, v nekonečné
moudrosti, v prozřetelnosti, ve vůli a lásce* On je Ten, který j e ,jak
to sám zjevil Mojžíšovi* On je Láska, jak nás učí apoštol Jan, takže ta
to dvě jména Bytí a Láska vyjadřují nevýslovným způsobem tutéž božskou
skutečnost toho, který se nám chtěl dát poznat. Přebývá v nepřístupném
světle. Žádným slovem jej nelze vyjádřit. Převyšuje všechno i všechen
stvořený rozum. Jen Bůh sám nám může dát správné a plné poznání sebe sa
ma tím, že se zjevuje jako Otec, Syn a Duch svátý. Svou milostí nás volá
k účasti na svém věčném životě zde na zemi ve víře a po smrti ve věčném
světle.
Vzájemné svazky, které od věčnosti tvoří tři Osoby, z nichž každá je
jedno a totéž Božské bytí, jsou blaženým vnitřním životem nejvýš svátého
Boha. Tento život nekonečně převyšuje vše, co my lidé jsme schopni pocho
pit .
Také děkuj emcBoží dobrotě, že tolik věřících s námi muže před lidmi
vydávat svědectví jedinému Bohu, i když je jim neznámo tajemství Nejsvětější Trojice.
My tedy věříme v Boha, který věčně plodí Syna. V Syna, Boží Slovo,
který je věčně plozen. V Ducha svátého, nestvořenou Osobu, která vychá
zí z Otce i Syna jako jejich věčná Láska.
A tak v Trojici božských Osob stejně věčných a sobě rovných se výsost
né projevuje a dovršuje překypující život a blaženost Boha dokonale je
diného, s jedinečností a slávou vlastní tomu, který jest, a při tom není
stvořen, takže v Trojici ctíme jednotu a v jednotě Trojici.“
/ Vyznání víry Pavla VI./
Setkáváme se zde s tajemstvími, které náš rozum na světě plně nepocho
pí, které však přijímáme z logických důvodů a pro autoritu Božího zjevevení historicky prokazatelnou. Růstem a rozšiřováním vědy v posledních
dobách ochota lidstva přijímat tajemství, na které náš rozum nestačí,
znatelně klesala. Avšak milosrdenství Boží přispělo lidstvu na pomoc.
Právě v té době, kdy se lidé domnívali, že hlubší poznání hmoty vyřadí
pojem a jsoucnost duchovna, vědecké objevy a průzkum hmoty dokázaly, Že
se tajemnost,nepochopitelnost hmoty neustále zvětšuje, takže povolaný
vědec /Openheimer/ byl nucen doznat, že s každým novým poznáním hmoty
vyvstává mnohonásobná záhadnost. OLověk se musí smířit s tajemstvími.
Kdo věří, že jednou všechna záhadnost zmizí, má určitou pravdu, a doč
ká se vyplnění své naděje dříve nebo později : na věčnosti.

íi±=-iSVÁTE.K božího téla

“Věříme, že mešní oběí, sloužená knězem, zastupujícím mocí svátostné
ho svěcení Krista a jím přinášená na našich oltářích jménem Krista a údů jeho tajemného těla, je skutečně svátostné zpřítomnění oběti Kalvárské.
Věříme, že stejně tak, jako chléb a víno, posvěcené Pánem při Posled
ní večeři, byly proměněny v jeho Tělo a Krev, které krátce potom za nás
obětoval na kříži, i chléb a víno posvěcené knězem se proměňují v Tělo a
Krev Krista v nebeské slávě. Věříme, přestože se našim smyslům všechno

Mistr Jano Köhler, malíř nové křížové cesty na Sv. Hostýne:
BOŽSKÉ SRDCE PÁNÉ.

stejně jako před tím, že je zde Pán přítomen způsobem pravým, skutečným
a podstatným.
Proto Kristus může být přítomen v této svátosti jen proměněním celé
podstaty chleba v jeho Tělo a proměněním celé podstaty vína v jeho Krev.
Jenom vlastnosti chleba a vína, které smysly vnímáme, zůstávají nezměně
ny. Tuto tajemnou proměnu nazývá Církev velmi přiléhavě PfíEDPODSTATNŽNÍM.
Každý teologický výklad, který hledí vniknout nějakým způsobem do to
hoto tajemství, aby zůstal ve shodě s katolickou vírou, musí trvat na
tom, že v objektivní realitě, nezávislé na našem duchu, přestane chléb a
víno existovat, takže od toho okamžiku jsou úctyhodným Tělem a Krví Pána
Ježíše. Mamě tedy skutečně před sebou Kristovo Tělo a Krev pod svátost
nými způsobami ve shodě s tím, co Pán měl v úmyslu : dát se nám za pokrm
a přivtělit nás do jednoty svého tajemného těla.
Jediná a nedělitelná existence oslaveného Krista Pána na nebesích ne
ní svátostí rozmnožována, nýbrž zpřítomněna na různých místech na zemi,
kde se slouží mše. Po skončení Oběti je tato existence stále přítomna
v Nejsvětější Svátosti, která ve svatostánku je živým srdcem každého
kostela. Je nám proto drahou povinností uctívat a klanět se ve svaté ho
stii, kterou vidí naše oči, vtělenému Slovu, které oči vidět nemohou, a
které, aniž opustilo nebe, je přítomno mezi námi."
/ Vyznání víry Pavla VI./
Učení o EUCHARISTII /slovo, kterým označujeme skutečnou
přítomnost Kristovu pod způsobou chleba a vína/ se mnohým lidem zdá
"too good to be true" - neuvěřitelné, nepochopitelné, nemožné - , avšak
totéž se vztahuje na Boha, na jeho vlastnosti, na všechny projevy jeho
stvořitelské, vykupitelské a spasitelské moci. Křesťanu se právem může
zdát, že "žije jako v pohádce", jenomže žádná pohádka se nevvmyká z rám
ce představivosti, kdežto o přislíbeních Kristových platí : "Oko nevidě
lo, ucho neslyšelo a na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil tán,
kteří Ho milují."

-BOŽSKÉHO SRDCE. PÁNĚ.
Minulého roku zaslal nynější J.E. kardinál Timothy Manning u příleži
tosti svátku Božského Srdce Páně všem svým věřícím toto zvláštní posels
tví, které je třeba nejen si znovu připomínat, nýbrž i chovat v srdci :
Milovanému lidu Božímu a jejich pastýřům :
V pátek - 29. června /t.r./ - Církev slaví slavnost Svátku Božs
kého Srdce. Posílám tedy tento list s návrhem, aby toho dne, nebo raději
následující neděli, každá farnost a každá věřící družina obnovila své
zasvěcení Svatému Srdci Ježíšovu.
Každý z několika posledních papežů chválil tuto pobožnost a uva
žoval o způsobu, jak ji rozšířit. Její cena, význam a nutnost nepozbyla
platnosti v éře 2.Vatikánského koncilu. V den tohoto svátku r. 1970 pa
pež Pavel řekl :'Klíčem k porozumnění křesťanství je láska k Bohu, Kris
tova láska k nám. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně poskytuje každém, kdo
si přeje poznat křesťanství, ústřední bod, který osvětlí jeho duchovní
život.'
Vybízím proto Boží lid v arcidiecési, aby vykonali krátkou Zás
vitnou modlitbu a s vnitřní účastí odpovídali k prosbám, obsaženým v mo
dlitbě věřících.
Mimoto navrhuji jako velmi důležité, aby se jednotlivé domovy a

rodiny zasvětily Nejsvětějšímu Srdci. Od každého má být požadováno, aby
vykonával ranní modlitbu formulovanou Apoštolátem modlitby, tohoto učině
ného sdružení Božského Srdce, podle měsíčních úmyslů navrhovaných svátým
Otcem. Kolik nečekaných milostí bude nám uděleno touto pobožností.
Vyskytnou se snad někteří, kdo nebudou sdílet tyto pocity. Jim, a
všem našim lidem , opakujeme slova našeho Pána k pochybujícíma Tomáši j
'Vlož svůj prst sem a viz mé ruce, natáhni svou ruku a vlož ji v můj
bok. A nebua nevěřící, nýbrž věřící!
Vám v Srdci Kristově oddaný
Timothy MANNING
Arcibiskup města Los Angeles.

Z

PASTORAČNÍHO
Májová

zÀFJSMIKU

slavnost

Dodnes jsou v naší vlasti každovečerní májové po
božnosti v měsíci květnu a proto jsme ani my nemohli
zůstat v oddanosti k Matce Boží pozadu, i když naše
pobožnost se musela omezit na jediný den, a kromě to
ho se uskutečnila - pro nepředvídanou změnu ve škol
ním programu v Loyola High School - v nepříhodné do
bě, kdy mnoho pravidelných účastníků bohoslužeb mělo už různé závazky.
Přesto byla účast na bohoslužbách poměrně dobrá, bylo možné sestavit mi
nimální kapelu pro doprovod zpěvu při průvodu, a dokonce i malý orchestr,
který vyhrával maminkám při dodatečné oslavě svátku matek.
Návštěva

misionáře

českého
z

Kanady

P. Františka Dostála ,S.J.

0 úspěch slavnosti se zaslou
žil hlavně P.František Dostál,S.J.
jehož první návštěva v Los Angeles
poskytla krajanům příležitost si
vyslechnout nadšeného a pohotové
ho kazatele, který svou obětavou a
nezištnou činností vede kanadské
krajany k Bohu již několik desíti
letí. Otec ani neváhal se připojit
k našemu orchestru, i když housle
neměl v rukou řadu let, a tím uči
nil planou výmluvu některých na
šich muzikantů, kteří svou neocho
ta svádějí na nedostatek prakse.
ISe svátá, kterou sloužil Otec
Dostál, byla koncelebrováná, avšak
dalším koncelebrantům nemoc a za
neprázdněnost překazila účast :
P.Strmiskovi nedávná operace, Br.
Cyrilovi Ungrovi senná horečka.
P.Fr. Dostál na letišti v Los Angeles

Muzikanti

dávají

příklad

Že se i za nepříznivých okolností a při mnohých překážkách dá usku
tečnit dobrá věc - když je dobrá vůle - , o tom podali důkaz při májové
slavnosti naši muzikanti. Ovšem, jenom ti, kteří se súčastnili.
Bez
jediné
zkoušky byli ochotni hrát při průvodu a
v auditoriu manželé MikŠovi, kteří i za cenu velkých obětí pravidelně
doprovázejí' kostelní zpěv při našich bohoslužbách. S velkou ochotou se
připojili p.Vlastimil Kovanda, p.Rudolf Zikmund a sl.Ivoně Basus-ová zásluhou jejích rodičů. Její sestra Dagmar by se byla ráda připojila, a~
le školní produkce jí v tom zabránila. Zastupovala ji jejich přítelkyně
z Brazílie Elizabeth, která konala dobrou službu při průvodu.
Nového prvního houslistu jsme získali v p.Karlu škroboví, který se
osvědčil. Jeho dcera pí Eva Plachá nám zahrála při krátkém programu ke
svátku matek Fantasii od Chopina a Polku od B.Smetany. Pro většinu pos
luchačů byla její koncertní lira milým a velkým překvapením, protože snad
nikdo neočekával s jakou virtuositou, s jakým elánem a procit čním nám
mladá umělkyně předvede zmíněné pianové skladby.
0 některých jiných muzikantech - s výjimkou p.H.Dufka, který si nařízl
prst - platíš “Muzikanti, co děláte? Máte housličky - a nehráte ."

Hledají

se

fotografové

-

amatéři

Naši profesionální kameramani bucf nemají obětavost a zájem nebo je
není možné pro určitou příležitost sehnat, aby nám dokumentovali naše
slavnosti a poskytli fotografie pro náš Věstník, a proto vyzývám amaté
ry nebo ochotníky, kteří by fotografovali při různých příležitostech.
Kamery jim budou půjčeny i s filmem.
Z májové slavnosti budeme mít jistě pěkný
dokumentační film zásluhou p. Karla Fishera, avšak pro příští číslo Věstníku bych
potřeboval nějaké obrázky z průvodu. Ti,
kteří mají z průvodu nebo z celé májové
slavnosti nějaké fotografie, a£ nám je las
kavě zapůjčí.
P. Dostál

hostem

u BROŽKŮ

Pokud čas stačil, navštívil Otec Dostál
i jiné rodiny jako rodinu Škrobovu, Basusovu, avšak největší počet krajanů - kromě
bohoslužeb - se seznámil s P.Dostálem na
večeři a schůzi u manželů Stanley a Anežky
Brožkových. Jejich rozlehlý a výstavný dům
poskytl v minulosti pohostinství mnoha na
šim hostům a je otevřen pro mnohé dobré
účely.
Po večeři, které se súčastnila většina
misijního výboru, rozvinula se velmi uži
tečná debata o úkolech naší Misie a o aktiv
ní účasti členů.
V předvečer svého odletu do Kanady pro
hlédl si Po Dostál kampus Loyola University
a s residence manželů Korbářových obdivo
val osvětlené noční panorama Los Angeles.

Manželé IngriŠovi s Edouškem při první návštěvě a
první české mši svaté pro krajany v S. Lake Tahoe

Paní Bessie Russell a pí Agnes Pokorná za návš
těvy česk. duch, správce v GLovis u Přesná

LETNÍ TA'BOR
□UNÁkA 1973
Tábor čsl. skautů se koná od 17.
června do 1. července v CUYAMAQA.
RANCHO STÁTE PARK - Pašo Picacho Campground
/San Diego County/.
Tábor je stanový, pod vedením zkušených skt.
vůdců, a děti prožijí mnohá krásná dobrodružst
ví během 11* dnů pobytu na táboře.
Polní raše svátá se plánuje na 21*. červen.
Vyzýváme rodiče, aby si vyžádaly informace
u p. Luboše Jednorožce /Tel * 71U-531-18U3 nebo
u pí Dany Kořánové / Tel t 213—371—9711«
Táborový poplatek pro účastníky je $ 30 ,
pro nové účastníky $ 1*0 na celou dobu tábora.

Otcové František Dostál a Jaroslav Popelka
nádvoří před residencí Loyola High Sčhool
Z listu

na

ct. Sestry M. Ludmily HRABCOVÉ
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někdo
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... Psala jsem zemřelému P.Pelikánovi, aby mě vzal
do své farnosti v duchovním spojení. Ve staré vlasti
nemám již nikoho, neměla jsem sourozenců a ti ostatní
již zemřeli. Psala jsem si s P.Pelikánem. On zemřel.
V roce 1970 jsem byla zvolena generální představenou
naší Kongregace. A tak jsem musela nastoupit tento
těžký úřad, který ode mne vyžaduje návštěvy v provin
ciích............
Je vidět, že to pěkně vedete tam v Americe. Máte
pěkný společenský život a udržují se národní zvyky a
také se ukazují národní kroje při slavnostech. Blaho
přeji Vám k této práci a kéž také na duchovním poli
máte stejný úspěch.
S mé strany o úspěchu nemohu psát, jen o službě a
o práci a o nedostatku, který jsem nalezla v Kolombii a v Bra8ÍJ±i. Dělala jsem své visity v podobě
bratrského dialogu a zůstala jsem v každém domě $ dnů.
Zatímco v západním světě auta nemají ani místo na ulicích, naše sestry a kněží na venkovských farnostech
nemohou vykonávat svůj úřad, poněvadž nemají vozidel.
Sestry na některých místech mají jít do školy, na ně
kolik míst, mají však jen i auto, a tak se dohadují,
kdo pojede a kdo půjde pěšky. Na jiném místě by rádi
otevřeli kurs na Šití pro dívky, ale není peněz na
koupi šicího stroje, nebo mají jen 1 stroj a 20 dí
vek kolem a tak na konec se rozejdou s nechutí. Jinde
šijí novinový papír, poněvadž nemohou koupit látky a
tak jich to netěší... Když vidím ve Vašem Věstníku
naše krajany při slavnosti, snad bude mezi nimi také
někdo, kdo by rád udělal dobrý skutek pro misie....

Přihlásí

připraven

Sestra M. Ludmila

HRABCOVA

generální představená řádu sv. Františka

5626 HOLLYWOOD BLVD. . .
Tel.! P62-6876 fl fl
Otevřeno! ’
Pondělí i 7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek i
7.30 A.M. - 7.30 P.M.
Zavřeno :
V Sobotu a v Neděli
Parkování i vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Care11.
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÝCH

Jako

vaří maminka

uvaří

V

vám Jiřinka

'RESTAURACI

HEAKT OF EimOPK
Tel. s H 0 - 3 - 6131
U76 No. Western Avenue, WS ANGELES, Califoraia

STOJÍ

VŽDYCKY

ZA

DO NEJVĚTŠÍHO

TO

SI

pReStaurant |

9000U
ZAJET

- sám nebo s rodinou -

ČESKÉHO

RESTAURANTU vLosftngtfes

ŠERA

720 E.Coloralo BM.GLEtWALL

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

PROSTŘEDÍ K POBESEDOVÁNÍ S VAŠIM PŘÁTELI, K OSLAVÁM NAROZENIN A K RODINNÝM SLAVNOSTEM.
O REZERVACE VOLEJTE i 2Ů11-20U0, z Los Angeles i 2115-6605.
VÝHODNÉ

POJIŠTĚNÍ

PŘEDPLAŤTE
ČASOPISY

krajanská

i

VŠEHO DRUHU VÁM POSKYTNE SPOLEHLIVÁ FIRMA i

E R B A , Tel. i

JAN

SI

A

257-8131

ODEBÍREJTE

"KATOLÍK", “ NOVÝ

firma

- ZAVŘENO V PONDĚLÍ -

ČESKÉ

ŽIVOT", “RADAR“.

FOR ALL. YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY

- 1$

1 e t

v LOS ANGELES -

MICHAEL VAN HORN
- k r a j a n -

Homes, Investments, Management

Dono vy

od

fia.ooo

10075 MC FADDEN
WESTMINSTER, CALIFORNIA 92683

výše

OFF.

531-2250
Res. 531-2051

PHONE
Los Angeles UP 0-1010
Culver City VE 9-2246

Resid.:
Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
$717 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

MÍS-LI BOL, VEZMI

11048 West
Washington Blvd.
CULVER CITY. CA 90230

837-U8U8
“ B O L - V E N "

BOLVEN TABLETY NA 5 TÝDNŮ i ® 2.90
ZERAVÍ-TAMÍN KAPSLE NA 5 TÝDNŮ i $ 3.98
NA 10 TÝDNŮ JEN i $ 6.98
Poštou vyplaceně a se zárukou dodává i
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACS, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

23. června ¡NAHOZENÍ

SVATÉHO

JANA

P 0 Z V ANKA
České

božítžlovž

KŘTITELE

na

bohoslužby,

které se budou konat v neděli
dne 17. června 1973 v kapli Loyola High School, 1901 Venice Boulevard, LOS ANGELES, California 90006
v 10.30 hodin dopoledne.

Příležitost ke sv. zpovědi bude od 9.30 hod. do 10.20 hod.
Po mši svaté bude SVATÉ
Příští

POŽEHNÁNÍ k uctění Nejsvětější Svátosti Olt.

krajanské

bohoslužby k uctění našich

národních světců a patronů naší misie v Los Angeles
budou se konat v neděli dne 8, července.

SV. CYRILA A METODA

Všechny krajany srdečně zve

P. Jaroslav POPELKA , S.J.

9/ ¡o

ADRESA

A

TELEFON

na duchovního správce s

6U06 SO. PARMELEE AVEMJE, LOS ANGELES, GAL. 90001.

1 \ jgkK

Volejte
na s
/213/ 589-0131
nebo nechte vzkaz na čísle :
/213 / 589 - 0570 .

$

ář
DÁRKY

VHODNĚ

- lit K ZLATĚ

KE

V g E M

CHCETE
zůstat
prodlouží t
s i

Objednejte

mlád?
v č k ?

si

PŘÍLEŽITOSTEM

KNIHU

PŘEDMĚTY - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN

DR. JOSEFA P, HRACHOVSKĚHO :
"KEEPING
YOUNGER
&LIVING
L 0 N G E R M.

- přívěsky, řetízky, sponky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě

krajanská

firma:

KRAJANA : VĚDCE

ROBERT
’S OEWELRY
118 So. La Pier Dr., LOS ANGELES, California 9001^8
Telefon :

278-1159

slouží všem krajanům a krajanským organizacím bez roz
dílu. Zasluhuje si proto Vaší pozornosti a podpory.

Poslouchejte pravidelně vysílání Československého
rozhlasu každou
sobotu
v poledne od
12 hodin do 12.30 na stanici KTYM na vlně ll|60 kil.
A.M. radia.
Finanční pomoc - pokud možno pravidelnou - zašlete
na Američan-QzechoslovakianRádio Club, P.O.Box 573,
PASADENA, Calif. 91102.
Telefon : 796-81x03.
Staňte se členy Radio-kLubu.

MÁTE ZÁJEM 0 AUDIENCI U SVATÉHO OTCE VE VATIKÁNU ?
šestičlenní zájezdy z Mnichova do Říma, spojené s audiencí ve Vatikánu, za $ 36, odjezdy 16. a 23.červen
ce, 20. a 27.srpna, 5. 12. 19. a 26. listopadu.
Osmidenní zájezdy za S 106. Odjezdy 13.října. Návš
těva Neapole a Capri u obou zájezdů. Rezervace u :
TŮMA TRAVEL AGENCY, 1726 1/2 Kent St., LOS ANGELES,
Calif. 90026.
Telefon : /213/ U83-U36O.
About the Author

ČESKÝ

NEJVĚTŠÍ
ZÁVOD

V

ZASILATELSKÝ

AMERICE

Navštivte :

FRANK'S

HIGHLAND

PARK

CAMERA

5631 No. Figueroa Street, LOS ANGELES, Calif. 9001x2 .
Telefon:

255-0123

&

255-9191 .
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-------------- MAIL NO RISK COUPON TODAY------------------- <

IMPROVEMENT BOOKS CO., Dept.3570
13490 N.W. 45th Ave., Opa Locka, Florida 33054
Gculcmcn: Plo'C rush me a copy of KEEPING YOUNGER,
& LIVING LONGER. ^80068. by Josef P. Hrachovcc. M D .
D.Sc.' 1 enclose $6.98 in full pa tent. In addition. I understand
that I may examine this bo' for a full 30 d*» . entirely at your
rr
If at the end of that ume, I am not satisfied. I will simply
return the book to you for every cent of my money back.

Enclosed is check or M.O. for $

__________________________
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I
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YOU MAY CHARGE MY: □ MASTER CHARGE
Acc’t #-------------------------------------------------------------------------------------- J
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|
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OR YOU MAY CHARGE MY: □ BANKAMERICARD
Acc’t #_-------------------

I
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fotografických potřebách Vám
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