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TISÍC LET PRAŽSKÉ DIECESE

Účastníci krajanské pouti do Říma
v létě 1973 s dojetím a zamyšlením
pozorovali obraz akad.malířky Lepařové, který se nalézá v knihovně Nepomucéna.
Obraz, který je na této stránce re
produkován, představuje klečícího kar
dinála Josefa Berana. 0 čem jeho usta
raná tvář přemýšlela a oč prosily je
ho sepjaté ruce, je znázorněno vyobrazením Svaté Rodiny prchající do exilu.
Do exilu musel odejít první český /po saském Dětmarovi/ biskup svátý
Vojtěch. A ve vyhnanství zemřeli i jiní pražští biskupové včetně posled
ního arcibiskupa.
Do vyhnanství se riuselo odebrat tolik synů a dcer nají vlasti. Zvěč
nělý kardinál Josef Beran myslel a až do své smrti pracoval o to, aby
zmírnil a zlepšil osud jak československých uprchlíků tak i trpký úděl
naší utlačené vlasti, lide polovice diecésí nemá svého biskupa. K neobsa
zeným biskupským stolcům může patřit i pražská arcidiecóse, která má
pouze administrátora místo ordináře. Avšak ani diecése, které mají svého
biskupa nejsou na tom o mnoho lépe. Rozhodující slovo ve všech církev
ních záležitostech mají státní úředníci, vyučování náboženství je zne
možněno, přímý vliv na mládež zakázán, seminární systém řízen tak, aby
v dohledné době nebylo kněžstva, a vyučovací a komunikační prostředky
jsou ve službách atheismu. Situace nanejvýš smutná a žalostná.
Proto i naše jubilejní oslava pražského výročí je ve znamení smutku.
Kdo si však zachoval v srdci aspoň hlavní základy víry, a kdo nechce být
jen papírovým vlastencem, ten se neoddá jen smutku a skleslé resignaci.
Ryzost náboženské víry a pravost vlasteneckého přesvědčení se nutně musí
projevit skutky. Což nemáme i v exilu svobodu smýšlení a jedná
ní? Nemáme snad v předešlých generacích exulantů úžasných příkladů obě
tavosti a snah pro uchování víry, pro zachování českého a slovenského
jazyka a pro podporu vlasti ? Nemluví snad ještě dnes ty české a slo
venské kostely, školy a národní haly v Chicagu, Clevelandu, New Yorku a
v celém Texasu, Že "Bývali Cechové statní..., tak je znal svět"?
Nuže, po příkladu našeho zesnulého kardinála Josefa Berana klekněme
též na kolena, modleme se a přemýšlejme, co můžeme a máme vykonat.
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SVATÝ OTEC PAVEL VI. K PRAÍSkÉMU JUBILEU
Ctihodnému bratru, Františku Tomáškovi, pražskému apoštolskému admi
nistrátorovi.

Ctihodný bratře, pozdrav a apoštolské požehnání '
Nábožné duši sluší stále hlásat Boží dobrodiní, aby tak chválou a dí
kem poukazovala na pravého Původce darů, které obdržela. Přece je jen
závažnější přišinou k díkůvzdání, když místní církve při jistých příleži
tostech slavnostním způsobem vzpomínají na svůj vznik. To se právě týká
starodávné pražské církve, která v těchto dnech, za Tvého vedení, cti
hodný bratře, bude vzpomínat na tisíc let svého života od oné doby, kdy
ji založil náš předchůdce blahé paměti Benedikt VI., totiž roku 973.
City otcovské lásky, které k Vám chováme, nás mocně vedou k tomu, abychom se účastnili Vaší radosti. Chceme, aby tento Náš list se stal
výrazem našeho kýženého ústního blahopřání a aby Vás posílil a podpořil
ve víře a v zbožných předsevzetích.
Ti, kdo se probírají stránkami církevních kronik, jasně si uvědomují,
jak prozřetelné a spásonosné bylo založení tohoto biskupského sídla a
jaký užitek přineslo pak během doby Kristova evangeliu i občanskému a
státnímu zřízení. Cenné duchovní dědictví, jež zanechali Slovanům svati
Cyril a Metoděj, bylo u Vás nejen zachováno ve svaté památce, nýbrž
zkvétalo i dále a slavně se rozrůstalo jak uvnitř tak i mimo hranice to
hoto církevního území - což dlužno přišíst také k Vaší nehynoucí chvále.
Není naším úmyslem znovu připomínat veškerou slávu pražské arcidiecése,
neboť ta je hluboce vryta ve Vaší paměti. Sluší se však vzpomenout vše
chny ty nádherné květy svatosti, jež vydala ze sebe Vaše církev; na
prvém místě sv.Vojtěcha a sv.Jana Nepomuckého, jakož i rozkvět věd, stu
dií a kultury, k němuž u Vás dala církev podnět. Stejně tak je^dlužno
připomenout i důkazy pevné katolické věrnosti a oddanosti Svaté stolici,
podávané ve všech dobách, i v údobích těžkosti a protivenství. Nelze
konečně zapomenout ani na dlouhou řadu znamenitých a pečlivých pastýřů,
jejichž neohrožená víra spolu s nezlomnou pevností ducha osvětluje do
sud zářivým světlem jak celou Církev, tak i Vaši vlast.
Máte tedy důvod vzdávat po všechny časy díky nejvyššímu Bohu, od ně
hož pochází vše dobré; a když s pohnutím a hlubokou zbožnosti vzpomí
náte na počátky své církve, máte důvod i k pevnému předsevzetí, že si i
nadále uchováte křesťanskou víru a že budete dodržovat její zdrava a
spásonosná přikázání, mravní i společenská, týkající se jak jednotlivců
tak i rodin a celé společnosti.
"Když věříme, máme už v podstatě to, v co doufáme, víra nam dává
pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme"/žid. 11, 1/. Vyznavame-li
ji ústy, je třeba uvádět ji i skutky v život, Jak výstižně píše sv.
Augustin : "Nechť nezní Boží chvála jen ve tvých slovech, ale nechť se
s nimi shodují i tvé skutky. Vzdáváš-li ji jen hlasem, budeš se muset
občas odmlčet; životem ji však hlásej bez přestání "/Enarr. in Psalm.
116,2/.

Proto si ze srdce přejeme, abyste pomocí nejvyšší milosti sklidili
z dosavadní slávy bohatou žeň dobrých plodů, a vřele se modlíme
k Bohu, aby si Vaše církev zachovala v posvátné paměti dědictví otců
a rozkvetla ještě plnějším životem.

Z toho čerpejte posilu k dovršení díla křesťanské obnovy , započaté II. vatikánským koncilem, o něž chvályhodně usilujete; nechť ve
Vás vzroste smysl pro vzájemné bratrství, nechť se upevní církevní
kázeň, nechť se rozmnoží počet i ctnosti kandidátů kněžství.; svatost
mravů ať zdobí Váš domácí život a stále více nechť se utvrzují pouta,
která Vás váží k Petrovu stolci. Budete-li takto jednat, napodobíte
příklady svých předků a Vaše církev vstoupí do nového věku hodného
své minulosti.
Nechť Vám k tomu pomáhá Nejsvětější Panna Maria, kterou vroucně
uctíváte jako palladium a záštitu své země ve svatyních na Svaté Hoře
a ve Staré Boleslavi; kdo vložil v Ni svou důvěru, nikdy nebyl zkla
mán. Nechť Vám pomáhají svými přímluvami i nebeští patronové sv.Václav
a sv.Jan Nepomucký, aby se Vám vždy hojně dostávalo nejvyšší útěchy a
"aby Vás pevně pojila láska a abyste tak úplně do všeho vnikli tím,
že se dobře obeznámíte s tajemstvím Božím a Kristovým "/Kol. 2,2 /.
Abyste dosáhli těchto milostí, udělujeme láskyplné apoštolské po
žehnání Tobě, ctihodný bratře, všem kněžím arcidiecése, řeholníkům,
řeholnicím a všemu vřele milovanému křesťanskému lidu.

Dáno v Símě u sv,Petra, desátého dne měsíce dubna oku 1973,
desátého roku našeho pontifikátu.
PAVEL

VI.

ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES
1531 WEST NINTH STREET
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90015
388-8101

September 13th, 1973

Mr. Stanley Brožek, President
Roman Catholic Mission of St. Cyril
and Methodius
1501 South Marengo Avenue
Pasadena, California 91106

Dear Mr. Brožek:

I write in response to your letter of
September 10th. Thank you for wishing me to be with
you for the celebration of the Czechoslovakian people
on October 21st.
I am sorry that the event was scheduled
without prior checking with my calendar. I will
be leaving for Rome that morning, and regret very
much that I cannot attend.
I have asked Bishop Ward to represent me
on that occasion.

May I ask you to convey to your people my
deepest sentiments of pastoral interest in their
wellbeing and my devoted blessing.

Very sincerely yours,

Timothy Cardinal Manning
Archbishop of Los Angeles

cc Bishop Ward

Pastorační a biskupské povinnos
ti, vyžadující časté cestování i
mimo hranice arcidiecése, zame
zily našemu milovanému

J. E.

kardinálovi

Timothy

M A N N I N G -ovi

účastnit se naší jubilejní slav
nosti, která byla připravena na
den 21.října v katedrále sv.Vibiany v Los Angeles - zásluhou
našeho misijního výboru
která
však pro nemoc duch.správce mi
sie musela být odložena.
Také nebylo možné do uzávěrky
tohoto čísla obdržet jubilejní
projev J.Emin.p.kardinála, avšak
jeho sekretář P.Clement CONNOLLY
nás ujistil, že pan kardinál má
nevšední zájem o toto jubileum
a je s námi spojen v oslavách a
díkůvzdání u příležitosti tisí
cího výročí pražské diecése.

0 tom svědčí též jeho dopis
adresovaný předsedovi misijního
výboru naší misie p. Stanisla
vovi BROŽKOVI, který je otištěn na vedlejší straně.

Při této příležitosti - v duchu pražského jubilea - vyslovujeme J.E.
p. kardinálovi srdečné díky za všechu jeho přízeň a otcovskou lásku.
Z nahoře uvedeného listu je také
známo, že nejdp. kardinál požádal J.Ex.
biskupa
John
J . WARD-a,
aby ho zastupoval při plánovaných jubi
lejních bohoslužbách v katedrále sv.Vibiany, což on laskavě přijal.
Děkujeme Jeho Excelenci za tuto las
kavost a litujeme, že jsme jí z uvede
ných důvodů nemohli použít.
MANY THANKS, YOUR EXCELENCE , FOR
ACCEPTING TO SAY MASS FOR US ON THE
OCCASION OF PRAGUE DIOCESE ANNIVERS
ARY, AND WE ARE VERY SORRY FOR THE
NECESSARY POSTPONEMENT, AND FOR THE
UNFORTUNATE DELAY IN NOTIFICATION.
J. Ex. biskup John J. WARD

R.C. Czech Mission Committee
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PRAŽSKY APOŠTOLSKY ADMINISTRATOR
BISKUP FR.TOMÁŠEK K MILÉNIU
Prožíváme historic
ký rok 1973, který nám
připomíná jednu z nej
významnějších událostí
z ranných dějin církve
v naší vlasti. Uplynu
lo tisíc let od doby,
kdy v Praze při kosteile svátých mučedníků
Víta a Václava bylo
zřízeno biskupství.
Bylo mu určeno příbližně území tehdejších
Cech a Moravy.
Tato událost má zá
kladní význam v ději
nách křesťanství u
nás. Je to vzácná pří
ležitost, abychom Bohu
především vroucně po
děkovali za všechna
dobrodiní, která z to
hoto jeho velkého da
ru vyplynula a oboha
tila život tolika ge
nerací.
Chceme poděkovat
nejen za zřízení samostatné církevní správy v naší vlasti již před tisíci
lety, ale především za nesmírný dar křesťanské víry. Chceme ji s Boží po
mocí vždy víc uplatňovat ve svém osobním životě a zabezpečit také pro ty,
kdo přijdou po nás.
Skutečné dějiny mají tři časové rozměry : minulost, přítomnost a bu
doucnost, Proto milénium pražského biskupství nemůže být jen vzpomínáním.
Chceme rozpoznat, co v naší minulosti nás zavazuje v přítomnosti a co mu
síme zachovat pro budoucnost.
Světlo křesťanské viry, které víc než před tisíci lety rozžehli v na
šem národe naši svati věrozvěstové, má ozářit i druhé tisíciletí dějin
naší církve. Víra ukazuje cestu k budoucímu Štěstí, kde nebude mít žádné
ho konce. Bude sílit a pomáhat i při budování pozemské vlasti v ovzduší
vzájemného porozumnění, míru a v dalším úsilí o neustálý pokrok vevšech
oblastech lidské činnosti.
Rok milénia je pro nás rokem víry. Svatý Vojtěch, v jehož svátek se
koná první větší oslava našeho milénia , nám ukázal celým svým dramatic
kým životem, k čemu nás křesťanská víra zavazuje t k věrnosti ve víře,
k vydávání svědectví pro víru a ke každé oběti pro víru. Duch a krev sv.
Vojtěcha volá k tomu, abychom celým svým životem vydávali svědectví o Bo
ží pravdě a lásce. Víra Kristova nám otevírá cestu ke krásnému a bohatému
zaměření celého života zde na světě a k největšímu naplnění v Bohu a v životě věčném.
Z pastýřského listu k svátku sv. Vojtěcha.

O, NEDĚSTE SE , PRAŽANÉ,
ŽE 3ESEŇ STROMŮM LISTÍ SMETLA,
ŽE SLUNKO ZCHLADLO
A LISTOPADOVÝCH VICHRŮ METLA
SVIŠTÍ PO ULICÍCH PRAHY :
DÁL ČNÍ TU TKLIVÝ PRAŽSKÝ HRAĎ
A ZBOŽNÝ SVATOVÍTSKÝ CHRÁM !

A JAKO V ODUMŘELÝCH HALUZÍCH,
JEŽ OPUŠTĚNÉ BUDÍ PŘÍZRAK SMRTI,
SE NOVÝ ŽIVOT PŘIPRAVUJE
A NOVÉ JARO SKRÝVÁ,
TAK ZNOVU JAKO JARNÍ PTÁCI
SE ROZEZVUČÍ ZVONV SVATOVÍTSKÝCH VĚŽI
A PRAHA OMLÁDNE A BUDE KRÁSNA,SVĚŽÍ!

POUTNÍCI MILÉNIA U SV. OTCE
Dojmy účastníků krajanské pouti do fííma při zvláštní audienci
u sv. Otce mohly být různé, ale jistě se v mnohém shodovaly stún,
co napsala mladá reportérka do "RADARU" :

Zasedám ke stolu ještě týž den, kdy jsem byla spolu se čtyřmi sty dalšími
českými poutníky na audienci u svátého Otce Pavla VI. v jeho letním sídle.
Přijal nás v soukromé audienci vyhrazené pouze pro nás. Ze svých uby
toven v Římě jsme vyrazili kolem deváté hodiny. Za necelou hodinu jsme byli
v malém městečku Castel Gandolfo, položeném na kopci, přímo nad nádherným
Albánským jezerem. Dnes nás však jezero tak moc nezajímalo ani nelákalo.
Svatý Otec nás měl přijmout o půl dvanácté. Vše se ale trochu zdrželo,
takže jsme už. začínali být netrpěliví. Konečně se průvod poutníků pohnul.
Když jsme vcházeli do široké brány, zdravila švýcarská garda naše duchovní
otce svým typickým pozdravem.
V prostorném sále, kam nás uvedli, už panovalo napětí. Náhle, se otevřely
dveře a svátý Otec zvolna vstoupil do sálu. Uvítali jsme ho zpěvem papežské
hymny. Pavel VI. nás přivítal velice mile. Nejvíc ho mrzelo, že sedí před tolika
svými syny a dcerami a musí k nám promlouvat řečí, kterou nerozumíme. Po
krátkém projevu mu dvě malé děti předaly náš dárek. Pak svátý Otec povstal
a přistoupil k nám. S úsměvem na rtech podal ruku lidem v předních řadách.
Podle přání svátého Otce jsme se pak všichni společně pomodlili česky
Otčenáš a Zdrávas.
Když jsem se tak podívala po sále, zahlédla jsem u většiny poutníků slzy
v očích.
Pavel VI. nám dal ještě své požehnání a dal se s námi vyfotografovat. Rozlou
čili jsme se s ním písní Svatý Václave. A ještě po jeho odchodu jsme museli
dát najevo své city písní Bože, cos ráčil.
Z papežského sídla jsme vycházeli nějak tiše a plni dojmů. I když byla
většina účastníků starší, jsem přesvědčena, že i pro skupinu nás mladých to
byl ten nej významnější den v našem mladém životě.
Dulina.

PROSLOV SV.OTCE. K POUTNÍKŮM
"S libostí znovu připomínáme, Že nemůžeme promluvit vaším ja
zykem k návštěvníkům tak drahým. Nerozuměli jsme, bohužel, textu
vašeho zpěvu, ale vnímali jsme harmonii vašeho ducha, slyšeli
jsme vaše duše a dojala nás jednota tohoto hlasu.

Zdravíme a vítáme vás s dojetím a láskou, milovaní Čeští kato
líci, kteří jste přišli do Říma z různých států Evropy a světa,
abyste společně zbožně oslavili tisíc let pražské diecése. Vaše
oslava je úkon víry, který opravdu dokazuje vaše přilnutí k slav
ným a vznešeným křesťanským tradicím, jež dodávají větší hodnotu
vašemu městu od té doby, co v něm svátý Václav r.928 položil zá
kladní kámen k rotundě sv.Víta, a které uznal i ocenil náš před-

chůdce Benedikt VI. tím, že r.973 založil pražské biskupství.
Vaše pouč do ffilma chce být projevem díků Petrovu stolci za onen Čin, chce být obnovením lásky, oddanosti a věrnosti římské
Církvi a papeži, náměstku Kristovu a nástupci svátého Petra.;
chce být důsledným pokračováním citů lásky, které byly vždycky
v uplynulých staletích charakteristickou známkou náboženského ži
vota českých katolíků.
Dovídáme se dále, že jste byli také v Subiaku, kde váš svátý
Vojtěch, mučedník a první biskup českého původu, se připravoval
na svůj vznešený a dramatický misionářský úkol. Všechno to jsou
důkazy víry, z nichž s radostí čerpáme ujištění a slib nezdolné
věrnosti, příkladné lásky ke Kristu a k jeho právoplatným zástup
cům a pastýřům, a bezvýhradné oddanosti k Církvi.
Zůstaňte katolíky, zůstaňte Cechy, ať si žijete rozseti kdeko
li po světě ' Všechno, čím máte být, je vyjádřeno jedním slovem :
věrnost í Zůstanete~li věrni, vyřeší se k vašemu dobru i všechny
vaše těžkosti a problémy. Děkujeme vám za tuto vaši věrnost a po
vzbuzujeme vás, abyste o ní vydávali svědectví, kdekoli žijete.
Avšak tato historická připomínka, která se stala důvodem vaše
ho setkání a která vám poskytla příležitost osvěžit své národní
tradice a obyčeje, a oživit radost a srdečnost bratrského spole
čenství, je též znamením vaší lásky k vaší slavné a drahé rodné
vlasti, je utvrzením svazků, které vás s ní pojí ve vzpomínkách i
modlitbě. A tato okolnost nám poskytuje příležitost, abychom po
přáli vašim spoluobčanům i krajanům doma, aby i oni zůstali věrni
svým křesťanským tradicím, aby mohli v klidu pracovat, aby je pro
vázel občanský i sociélní blahobyt, svornost a pokrok, aby byla
plně respektována práva a povinnosti každého, ať už je to v oblas
ti lidské, náboženské nebo mravní.
Kéž všemohoucí Bůh na přímluvu světců, kteří učinili slavnými
a zářnými dějiny vaší vlasti, provází tato naše přání svou milos
tí. Bez ustání se modlíme k němu za vás, za vaše rodiny, za^vaše
krajany. A na důkaz naší lásky udělujeme všem své apoštolské po
žehnání ."

Radostná

zp r á v a

S radostí oznamuji všem krajanům, zvláště
těm, kteří svým, zájmem a přičiněním přispěl:
k tomuto šťastnému konci, že z rozhodnuti
řádových i diecésních představených zůstá
vám i nadále duchovním správcem národní mi
sie sv.Cyrila a Metoděje v Los Angeles, a
můj odjezd na nové působiště byl zrušen.
Tím pomíjí všechna nejistota stran bu
doucnosti a trvání naší misie, skončí několikaměsíční stagnace, způ
sobená stěhováním, balením, atd., snad i moje zdraví se dostane do
dřívějších kolejí, a v rozšířené misijní činnosti objevíme a posílíme
mnohé prvky a podmínky k jednotě a vzájemné lásce, kterým jsme se do
sud poněkud vyhýbali.

Podmínka

konečného

úspěchu

Podmínkou trvalého úspěchu je celkem všeobecná samozřejmost : stá
lá podpora naší misijní činnosti, o které je řeč na přilože
ném letáku. Ctěte
jej, prosím, pozorně *
Ačkoliv účast na minulých bohoslužbách byla překvapivě malá -v ně
kterých případech způsobená tím, že věstník došel pozdě - byla soudrž
nost a odhodlanost většiny přítomných přesvědčivým dů
kazem o životnosti a spolehlivosti našich snah. Misie přestala být
spolkem
a začala být křesťanskou rodinou, kde každý
člen spolucítí s druhým, má zájem o druhé, pomáhá jim, a zároveň se
mu dostává odměny, kterou Pán přislíbil
slovy : "Kde js ou dva nebo tři shromáž
Ministrant "ZVONE K"
děni ve jménu mém, já jsem uprostřed
nich".
Vánoční

tombola

K vůli kontinuitě jsem natiskl a při
ložil k tomuto číslu lístky na tombolu
zvláště pro ty, kteří se z různých dů
vodů nepřipojí k naší úpisové akci na
vydržování naší misie.

Vánoce

ZVONEK : "My jsme jen chtě
li taky něco udělat pro
podporu naší misie."

se

blíží

Chcete-li prospět a udělat radost
Vašim dětem, objednejte jim BETLÉM na
vystřihování a vymalování. Kolorované
nebo nekolorováné stojí pouze $l.!?0 s letec.příplatkem $0/ na naší adrese.
Několik kusů letecky právě objednáváme.

MARIANNE

MARGARET

R U Z I C K A

Marlanka Markétka Růžičková, dcera manželů Stanislava a
Hony RŮŽIČKOVÝCH, byla v neděli dne
listopadu 1973 přijata za
členku katolické Církve při křtu svátém v kostele sv. Heleny v South
Gate, California.
Čestný úkol kmotrů převzali Mr.& Mrs. Edward MEAGHER /L.A. Times
Staff Writer/ z Malibu. Křestní obřad vykonal P.J. Popelka,S.J.
Ke křtu doprovázeli malou katechumenku její sourozenci Jana, Stani
slav a Pavel Růžičkovi a několik přátel : p. a pí Louis KONVIČKA
z Lynwoodu, Calif. a Evžen RUDlC.

"na, dMMnky
P. ADOLF

PELIKÁN, S.J.

18.listopadu budou tomu již
čtyři roky od smrti P.Pelikána,
ale většina čtenářů našeho věst
níku má ho jistě dosud v živé
paměti. To, co jsem při prvním
výročí jeho smrti napsal před
třemi roky v listopadovém čísle,
platilo by i dnes, kdy naše misie
se blíží k 10. výročí svého trvá
ní. Skoro se zdálo, že jen na to
lik byla určena délka jejího života,

ale právě v těchto dnech bylo
rozhodnuto jinak. Snad i P.Pe
likán se o to zasloužil, aby
jeho dílo nezahynulo a aby je
ho setba mohla uzrát. Pamatuj
me na něho v modlitbách, jest
liže jich dosud potřebuje a
on bude přímluvcem i v našich
potřebách.
Na obrázku :
Rodina Hrobařovi u hrobu
P.Pelikána na hřbitově v Santa Clara, Calif.

Mistr Rudolf F R I M L
-------------------------------------- T
Zemřel 12 .listopadu 1972.

Pí Marie

TERRY

Zesnula v Pánu (9. prosince
1970 a byla uložena v mausoleu
Holý Cross, kde bylo položeno
i tělo jejího manžela, který ze
mřel v létě tohoto roku. R.I.P.

V den dušiček - 2.listopadu^ navštívil
duch.správce rovy odpočívajících na H.Cross
cemetery.

3AN VÁCLAV HAŠEK DEVADESÁTNÍKEM

OTO

MAXMILIÁN PHCTOG RAPMV -TEL: 653-0552

Pouze 8? let slavil p. Jan Václav H A S E K , když byla brána nahoře reprodukovaná fotografie. Bylo to při jeho narozeninách loňského roku, kdy paní Josefa RODEBOVÁ
vystrojila na jeho počest hostinu pro řadu přátel na její zahradě.
Letos, kdy v dobrém zdraví náš oslavenec se dožil 9O-ti let, byla samozřejmě uspořádána
hostina , ale snad nikdo tuto událost fotograficky nezvěčnil. Bylo to 12. října.
Pan J.V. Hašek se narodil na blízku Svaté Hory u Příbrami a jako 28<-letý přijel do Ameri
ky. Většinu života prožil v New Yorku. V Kalifornii je už 22 let. Přejeme mu mnoho zdraví '

Z£ SAW «AWCÍSUA

Zesnulá paní Jindřiška Pšeničková

se synáčkem

V červnu t.r. ve věku
let zemřela v Praze sestra pí B o ženy
LOPAUROVÉ zeSan Franciska pí Jindřiška
P 5 E N I č KOVÁ, rozená CHALOUPKOVÁ, manželka známého vzpěrače Václava PŽÍEN I C K Ý . Vyslovujeme soustrast pí Lopaurové a její rodině. R.I.P.
Pí

M.

TURKOVÁ

zeSan Franciska

ZEMŘELA

Právě jsme dostali ze San
Franciska smutnou zprávu, že
pí M.Turková před několika
dny zesnula v Pánu. Byla ne
mocná již dlouhou dobu, ale
při posledních českých boho
službách v San Francisku byla
mezi námi. Podrobnější zprávu
přineseme příště. Jejímu man
želovi vyslovujeme upřímnou
soustrast. R.I.P.

Na obrázku s
Mr. Petr POHORSKÝ ze Sunnyva
le gratuluje P.J.Popelkoví.,SJ
k 2f>. výročí jeho kněžství.
Uprostřed. Br. Cyril UNGER,
O.S.F. ze San Miguel Mission.
Bývá pravidelným účastníkem.

Krajanští poutníci v fíímě : Po stopách českých biskupů - exulantů

OZNAMUJEME VAM,
že

SLAVNÉ

ČESKÉ

BOHOSLUŽBY

se budou konat v neděli dne 2f>. listopadu 1973 v kapli Loyola High
School, 19d Venice Blvd.,L.A.,Ca 90006 v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke svaté zpovědi bude od 9.30 hodin do 10.20 hodin dopol.

Touto mší sv. oslavíme TISÍCILETÉ VÝROČÍ PRAŽSKÉ DIECÉSE. Na tuto
slavnost byl pozván
Apoštolský
Delegát
Pro
Českou
Du
chovní
Službu
v
Exilu t M5GR. DR. JAROSLAV
ČKARVADA, který vedl krajanské poutníky při zvláštní audienci u Sv.
Otce a býval Sekretářem zesnulého p.kardinála BERANA.
Po mši svaté slavnostní BESEDA s občerstvením v Auditoriu. Prosí
me naše dámy, aby přinesly zákusky a pečivo. Pán Bůh zaplať í
_ v , v , , , , -> n. , ,
P r í š t í bohoslužby budou
na Boží Hod vánoční 25>.prosince

Nynější ADRESA
A
na duchovního správce t
5322 Franklin Avenue
LOS ANGELES, Calif. 90027
Telefon 1 /213/ U66-2U06

Všechny srdečně zve

P» Jaroslav POPELKA, S.J.
TELEFON

1973

973
LET

TISÍC

HEART

EUROPE RESTAURANT

PRAŽSKÉHO

BISKUPSTVÍ

BONA SERA RESTAURANT

476 No.Western Ave., L. A.,Ca., 90004
Tel.: M0-3-6131

720 E.Colorado BL,GLENDALE,91205
Tel; jrom Glendale :244-2 OVO, from LA.:245'6605

LITTLE PRAGUE RESTAURANT

ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS

5626 Hollywood BL, HOLLYWOOD,90028
Tel.: 462-8876

Každou Nedelí od 9~IO a.m.-93.5 F.M-Sta
7el.: 796-8403

ROBERT’S JEWELRY

HIGHLAND PARK CAMERA SHOP

118 So. La.Peer bn, L.A.,Qi.90048
Tel. : 278-1159

5705 N.Fi9ueroa,L.A,(k, 90042
Tel. : CL-5-012.3

LUDWIGr’S VILLAGE MARKET

EUROPEAN DELICATESSEN

2713 W Olive Ave.,BURBANK91505

57171 Melrose Ave,L. A.,Ca.,,90038
Tel.; 467-1262

Tel.: 848-1858

HOMEBUYERS REALTY M

EUROPEAN DRUGS B3tev

IOO75 McFadden, WESTMINSTER, 92683
Off.d7l4)53|-2250,Res.-(7w)53l-295l

P.O.Box 927,LAODNA BEACH,Ce,92652
Xdraoú Slouží típe. se 2ĎRAYÍ-TAMÍNEM

MICHAEL VAN HORN INSURANCE

JAN ERBA INSURANCE

11048 W.Washington BL,CULVER CID;90230
zLA.:UP-O-IOIO,zC.Cíiy.VE-9-22U,^S7':mř

TUMA TRAVEL AGENCY
17261 Kent St., L.A.,Ca 90026
Tel. . 4-83-4360

PŘEDPLAŤTE SI
KATOLÍK“«1’ NÁROD
1637 AllportSL, CHICAGO,0(1.60608

PODPORUJTE.

NAŠE

Výhodné pojištění všeho druhu
Tel. : 257-8131

"KEEPING YOUNGER4 LIVING LONGER"
od Dp. Josefa P Hrachovce., M.D.
na
adrese zap £.75.
ODBÍREJTE
"NOVÝ’ ŽIVOT*«-"RADAR.'
Via dello íonciliazion^l -00195 ROMAJL+aly

PODNIKY a OBCHODNÍKY

