VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

MATERSKOU ŘEČÍ KNIHY SVATĚ PSALI.,.
Kalifornie

Únor

1 9 7 4

MODLITBA K SV. CYRILU A METODĚJOVI
Bratří,
kteří patříte na Boží tvář
a modlíte se za národy,
kterým jste přinesli pravdu a život,
pohlečíte, co se děje s vaším odkazem !
Rozdrťte silou své vytrvalé modlitby
Satana, který lže, podvádí, zneužívá, ničí !
Přijmete do svého společenství
své duchovní syny a dcery,
kteří chtějí být svědky Kristovými jako vy,
tam, kde jste svědčili.
Svatý Cyrile, Konstantine, filosofe,
nauč nás vědecké přípravě apoštolátu,
nauč nás křesťanské kulturní tvorbě í
Nauč nás přemýšlet, číst, mluvit,
psát moudře a srozumitelně !
Svatý Metoději, pastýři, vůdce, muži činu,
nauč nás pracovat, vychovávat, vést,
ale i trpět a obětovat se
pro Pravdu a pro dílo Páně !
Bratří, otcové naši, modlete se za své děti !
Amen.

v LOS ANGELES
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Důvod, proč naše misie bude slavit svátek svých ochránců a národ
ních patronů sv. Cyrila a Metoděje 17.února - svátek se slaví nyní
v cele Církvi v úmrtní den sv.Cyrila lů.února 9 — byl uveden v minu
lém věstníku.
Únor je také měsícem tiskového apoštolátu, kterému i my
chceme věnovat pozornost jako v předešlých letech.
Pro nás, duchovní syny a dcery svátých věrozvěstů tato náhodná
shoda má svůj zvláštní význam. Těmto slovanským Bratřím patří v našem
národě první místo, aby byli považováni za patrony dobrého tisku:
oni vynalezli slovanské písmo, přeložili do něho bibli a liturgické
texty, a tím nás zařadili do společnosti kulturních národů, zachráni
li naši řeč i národnost, a položili základ k našemu národnímu písem
nictví a literárnímu bohatství.
Při každé slavností má naše misie výsadní příležitost k nejlepší
a nejúčinnější oslavě, i kdyby se shromáždil jen malý počet krajanů:
v Oběti mše svaté, která je obětí díků, chvály, prosby a usmíření.
Proto se sluší, aby toho dne každý krajan, který se jakýmkoli způ
sobem hlásí k odkazu sv. Cyrila a Metoděje, použil této příležitosti.
Každá oslava však má mít praktické a trvalé účinky v našem denním
životě a jednání. K tomu je určena duchovní síla, kterou máme získat
aktivní přítomností na mši svaté, a která má v nás vzbudit dobré úmysly a resoluce, V tomto měsíci se naše předsevzetí a rozhodnutí ma
jí nést směrem k dobré četbě a k dobrému tisku :
1. Máme se vrátit k pravidelné a časté četbě a vést k tomu i děti
a mládež, ne hrozbou či naléháním, nýbrž povzbuzením a vlastním pří
kladem. V době radia a televise není to nijak snadné, ale je to mož
né. Snadněji to dokážete, když si uvědomíte, že nekontrolované vyse
dávání u televise a rozhlasu má škodlivé následky na Vaše zdraví tě
lesné, duševní i duchovní.
Setba Vás hlouběji a účinněji obohatí, přinese uklidnění a pouče
ní v pravé době. Kniha je Váš přítel, vždy oddaný Vám posloužit,
2. Dále máme věnovat svou pozornost dobré četbě : odstranit
z našich domovů nebo aspoň z našeho výběru knihy Špatné, a
jejich neblahý vliv z minulosti napravit a doplnit dobrou četbou.
Budete žasnout, kolik krásného a obdivuhodného ušlo Vaší pozornosti.
špatného tisku bylo v naší vlasti až žalostně mnoho a dosud se tam
tiskne. Tím se stalo, že duchovní zdraví národa bylo pokaženo, národ
ní dějiny zkreslovány, a pod líbivou formou, někdy i duchaplnou, byly
do žil národa vlévány švejkoviny, nenávist, nesnášenlivost, politic
ká záš£, lhostejnost ke zlu, netečnost k povinnostem, k náboženství.
Můžeme být šúastni, a máme být vděčni za to, že v exilu se vydává
mnoho dobré četby /Benediktinská tiskárna, Kresúanáca Akademie n.pr./
Kéž nás sv.CStM naučí číst, a číst to, co-nám prospěje a pomůže!

z pastoračního
\

zápisníku

Teploměr

horlivosti

Krajto pS

Stalo se mi jednou v Chicagu, že jsem zmeškal
vlak do Kanady, kde jsem byl toho večera očekáván
•
f arniky v Chatham, a tak jsem po nějakou dobu a po
í..z marných pokusech použit jiných dopravnich prostředku,
stál na nádraží bezradný. Byla neděle. Bezvýsledně
jsem telefonoval n kterým známým krajanům^ž jsem si vzpomněl na ně
kolik indiánských rodin v Chicagu, pocházejících z ostrova Manitoulin.
A co se nestalo ? Hned první indiánský bojovník, který svůj boj vedl
úspěšně v ledním hockeyi, nejen přijel na nádraží, ale zavezl mne au
tem až do Windsoru /na h.00 mil vzdáleného/, odkud jsem se se zpoždě
ním dostal do Chatharau.
Na to jsem si vzpomněl, když jsem viděl při našich posledních bo
hoslužbách tak malý počet účastníků, ačkoliv to byly jubilejní boho
služby, když jsem slyšel výmluvy na déšú, na předcházejíc! tanec, na
obdrženi věstníku "teprve11 v pátek nebo v sobotu. Výjimečně jej někdo
dostal až po neděli. Bylo to však hlášeno minulou neděli na rozhlasu,
a byl-li n'zkdo na pochybách, mohl se dotázat telefonicky. Když někomu
opravdu na něčem záleží, dovede překonat i "nepřekonatelné11 překážky.
Naši horliví hudebnici Mike a Eva Mikšovi, také byli /a museli být/
na plesu až do rána, a také jim na cestě pršelo, ale přijeli na mši
sv. až z Tarzanie. V čem byl asi rozdíl ? Aby někdo nedošel k mylnému
závěru, podotýkám, že jako minuli varhanici, tak ani oni nedostávají
za hudební doprovod v kostele či hale platu.

Možnost

nápravy

0 nápravě těch, kteří se vymluvili nebo ani neliledali omluv, se
zde nejedná. To si každý sám musí vyřídit se svým svědomím. Jsem však
i v tomto směru dosud hodně optimistický, protože doufám, že mnozí
nabudou ducha horlivosti, až poznají Kristovu víru a Církev v její
ryzosti, a až budou častěji používat darů, které jim Bůh uděluje pro
střednictvím Církve, svátostí a kněžství. Až dosud jsou moje snahy
velmi omezeny nedostatkem místností a rozsahem vzdáleností, ale i to
to se časem vyřeší. Bohužel, někteří snad čekají s nápravou, až
zestárnou, nebo až je Pán Bůh navštíví nemoci nebo neštěstím, a snad
se naleznou i ti, kteří na nápravu ani nepomyslí a budou pak skládat
těžce "účty zjvladařství svého”. Abychom něčemu takovému předešli, o
to se všichni musíme přičiňovat, Ano, "všichni", protože nikdo z nás
nemá práva se tázat:"Zda-liž jsem já strážcem bratra svého?"
Mám tedy na mysli jen s v o u nápravu pokud jde o včasné uvědome
ní krajanů stran bohoslužeb. Ačkoliv jsem po konečném rozhodnutí, na
které jsem tak dlouho čekal a již se ohlížel po jiných možnostech,
dělal, co jsem mohl, - a podobně i tiskaři a někteří pomocníci - , abyste věstník dostali do ruky v pátek nebo v sobotu, přesto jsem až
dodatečně přišel na to, že jsem mohl uvědomit -aspoň ty, kteří chodí
na bohoslužby pravidelněji a přispívají finančně - dopisem ještě před
vyhotovením věstníku. Znamenalo by to další vydání, ale stane se tak.

Návrh

pro

čsl. spolky

a

organizace

V poslední době pozorujeme oživení činnosti některých čsl.spolků
a organizací v Los Angeles. S některé stránky je to zdravý a pochval
ný zjev, s jiné strany je to vsak zase jen dávný projev našeho furiantství, touhy po okázalosti a nedostatek ohledu na druhé. 0 tom se
snad siřeji zmíním v chystané brožuře, dá-li Pán Bůh,
Chtěl bych zde jen připomenout představitelům některých spolků, Ž€
situace v USA i v celém sv^tě je nadmíru vážná, že drogy, nemoci,zlo
činnost a bezohlednost doléhají svými zhoubnými účinky se všech strar.
a mohlo by dojít k nejhoršímu, jestliže se nenajde /jako před zkázou
Sodomy/ dost lidí, kteří chtějí jít proti proudu poživačnosti, so
bectví a netečnosti. Ty vaše plesy a podniky jsou většinou dobré a
mnohdy i nutné, ale vzhledem k situaci stojí za přemýšlení, zda naše
drahá vlast, ta za mořem i zde, naše bezradná krajanská veřejnost a
vaše osobní spása i věčný osud, se neobejde bez toho či onoho, a ne
vyžaduje urgentně obrat v oceňování hodnot, v úmyslech a v činnosti.
To přenechám každému spolku na rozmýšlenou. Chci se však zmínit o ná
vrhu.
V dohledné době přijede do Los Angeles J.E.kardinál Mndzenty,
který je v očích světa považován za symbol odporu proti komunismu. Je
plánovaná manifestační mše svátá pravděpodobně v Hollywood Bowl, kam
jistě přijdou tisíce Američanů. Bude přítomno n.kolik kardinálů, cír
kevní i civilní představitelé, a při takové příležitosti by bylo^záhodné a prospěšné, abychom ukázali nejen našim maňarským sousedům,
že s nimi máme mnoho společného, ale také americké veřejnosti, že
Čechoslováci nečekají osvobození své země od komunismu jen od druhých
ale také svým vlastním přičiněním v mezích křesťanské lásky. Výzva ke
všem katolíkům a krajanům bude uveřejněna, až budou známa data.

Bilance
Ministrant "ZVONEK"

ZVONEK í "Ještě máš chuť
(v Zoo)
na křesťany ?"

Ůpisová akce čili zájem krajanů na
apoštolské činnosti misie je vzhledem
k počtu krajanů neúměrný, avšak s ohle
dem na poměry, za jakých většina vyros
tla, a dosud žije, může být považován
za úspěšnější než bylo očekáváno. Dnes
je /po vyřazení některých/ 8? upsaných
přispěvatelů a 93 neupsaných.
Na zaslání lednových příspěvků za
pomnělo přes 20 upsaných přispěvatelů.
Toto je zatím pro ně připomínkou, ča
sem zašleme všem výkaz jejich příspěvků
Dluhů naše misie nemá, a svědomitě
platím za byt a stravu, účty za telefon,
benzin, opravy auta /těch bylo mimořád
ně/, tisknutí a rozesílání věstníku,
půjčení kaple a haly, výlohy s korespon
dencí, atd. Vydání a příjmy jsou,vede
ny, na podrobnější zprávu,mi zatím ne
stačí čas. Také křesťanský ohled na
b"li žní, nedovolí všechno zveřejňovat.

ŽIVOT S KRISTOVOU CÍRKVÍ

Měl jsem nejlepší úmysl držet
krok s církevním kalendářem v na
šem věstníku, abych Vám pomohl
žít v duchu církevního roku, avšak
události - příjemné i nepříjemné se jen hrnuly, a zřídka kdy bylo
místa pro podrobnější seznam svátků. Místní far
nosti však vydávají liturgické kalendáře, a kdo
chtěl, mohl si koupit kalendář "Národ", který je do
sud k dostání v benediktinské tiskárně v Chicagu za
¿'l»50. Kalendář obsahuje krom”, různých zpráv četné
povídky, seznam českvch knězi v Americe, Českých or
ganizací, atd. Na požádání Vám jej objednáme.
Přesto se mi zdá, . e bude záhodné vydat pro příští
rok /nevvdá-li jej Křesťanská Akademie v Říme/ nást nný kalendář - jak to už dávno navrhoval náš mistr Jiří Zavřel
protože pro mnohé rodiny je den jako den, a snad většin-. našich dští
neoozná to kouzlo a zároveň morální posilu pro každodenní život, kte
rá plyne z účasti na liturgickém životě Církve, jak to živě vylíčila
Božena límcová ve sv' "Babičce".
Někteří krajanští katolíci ani neznají jméno, krajanských nebešťa
nů, kteří jsou nám nejen příkladem, ale též i přímluvci u Boha. Sám
jsem až do římské pouti nevěděl o našem mučedníku Janu Zavřelovi,
rodáku z Kadaň", jehož hrob se nalézá v cisterciácké.,: opatství v Casamari u Říma. Byly i v našem věstníku stručné životopisy svátých,
n.př. pí Anežka Brožková krásně popsala život Bl.Anežky a Bl.Jana
Neumanna, ale to již ti "noví", mezi které se svým příchodem do L.A„
r:usíri řadit, ani nepamatují, a proto je snad ani nemůže napadnout,
aby vykonali pouť ke hrobu blahoslaveného krajana, který se nalézá
ve Filadelfii'. Z Německa však před 2ma roky připutovali k jeho hrobu
sudečtí krajan.', ačkoliv svátý Jan /po otci německého původu/ se ne
považoval za N'.nce, nýbrž za Čecha /Bohemian/.

2.února : OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ. Jinak se tento svátek nazývá "Očišťování
Panny Marie" nebo "Hromnic". Toho dne se v kostele světí
svíce, jejichž symbolika /světlo a teplo/ vždycky bude znázorňovat
účinky víry, a připomínat nám, že i my se máme stravovat ve službě
Bohu a bližním.
8. února : CTIH. MLADÝ /Milady/, dcery knížete Boleslava, neteře sv.
Václava. Z rukou papeže Jana XIII., jejž šla prosit o za
ložení biskupství v Praze, přijala řeholní šat a při kostele sv.Jin
na Prizsk'm hradě založila r.973 první klášter benediktinek, jehož
se stala abatyší.
11.února t Panny Marie LURDSKÉ. - Způsob zjevení P.Marie, prostó^dívce, na opuštěném místě, nás učí, že cesty Boží jsou větši
nou jiné, než my pokládáme za vhodné a účinné.
lb. února : SV. CYRILA A METODĚJE, patronů naší misie,
ti se dosud tento svátek slaví 5.července.

v na§£ Yias_

»-7. února i POPELaGNÍ STŘEDA a zacatek svatopostní doby. Během post
ní doby je v USA každý pátek zdrženlivost od masa.

EJHLE, C L O V 2 K .

ii

Hořké Páně umučení
na mysli když nosím,
všecko se mi v žalost mění,
oko slzou rosím :
z toliké lásky pramene
Ježíš krev proléval,
že i to srdce kamenné
uchvátí hořký žal.
P US T

-

D OB A

OBNOVÍ

Na Popeleční středu, 2 7.února,
nastává nám postní čas. Sám
Božský Mistr nám podává návod, jak
ho máme prožívat.
“Kdykoliv se pak postíte, ne
bučíte- jako pokrytci zasmušilí
Nebot ti zne svařují svůj obličej,
aby bylo lidem zjevno, že se postí.
Vpravdě pravím vám : Vzali svou od
platu. Když se však ty postíš,
pomaž si hlavu a tvář si umyj, aby
lidé neviděli, že se postíš, nýbrž
jen Otec tvůj, který je v skrytě,’
a tvůj Obec, jenž v skrytě vidí, ti odplatí.” /Mat.6. 16-18/
Půst se nevztahuje jen na zkracování se v jídle, což si někdy těžce
pracující člověk nemůže dlouho dovolit, ačkoliv si lide Často k vůli
zdraví ukládají přísnější půst a zdrženlivost, než to vyžadují církevní
předpisy.
Avšak nestřídmost v jídle a v pití, nemírné hovění chuti nebo zjevná
kritika jídla, když se kuchařce náhodou jídlo nepodaří, třeba to bylo i
v restauraci, - to vše mí půst vymýtit.
Vzpomínám si, jak jsme kdysi v Anplii s jinými bohoslove! skládali
skautskou zkoušku či byli přijímáni do Skauta. Kdosi vařil vodu pro čaj
a přehlédl, že n_ dně hrnce zůstalo trochu polévky. Caj byl potom prapo
divný, ale ani Commissioner ani n^kdo jiný při pití toho čaje nehnul br
vou, tím méně vyslovil kritiku.
Půst se však má vztahovat především na přemáhání všech, chyb a hříchů,
zvláště těch, které působí v rodině nešváry a nespokojenost. Stojí to ně
kdy dost námahy se zapřít, ale vyplatí se to pak nám samým, protože spo
kojenost druhých se přenese na nás.
Zadívejme se však na obrázek a věnujme pozornost situaci a slovům, lite
ra pronesl Pilát, když předvedl Krista zbičovaného a korunovaného trním
před jerusalemský dav.
Protivil se jim ten pohled a křičeli :"Pryč s ním ’." Když jim v^ak
dříve Kristus ukázal svou moc a slávu při vjezdu do Jerusalema , když je
nasytil rozmnoženými chleby a rybami, tu Ho hledali a cht li učinit krá
lem.
Lidé jsou dodnes takoví. Jenomže náš Pán a věčný Soudce si nepřeje
mít nohsledů a příživníků, nýbrž následovníky, kteří Ho milu
ji a následují i na cestě křížové. Jenom v odvaze a ochotě trpět a se
obětovat pro Krista, pro náboženství,a pro ctnostný život nebo pro víru
snášet potupu, nepopulárnost.., jen v tom se pozná pravá oddanost.
"Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem nebeským!"

firma

krajanská

FOR ALL. YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA
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Broker. Notáry. Counoelor

MICHAEL VAN HORN
-krajan-

HOMEBUYERS REALTY
HOMEO, INVCSTMENT6, MANAGEMENT

DOMOVY

OD ¿24.000 VÝŠE

phone

1—08 Anokleo up 0-1010
Cuuvcr City VE 9-2246

Off. 531*2250

1007S MG I*ADDEN
UEST.MINSTEK, CAI.IFORNIA

92683

Reb. 531.2061

Resid.:
Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave., L.A., Ca. 90036 .
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 nedal zavřeno/ Srdečně Vás zvou a
rádi poslouží: Benny a Jaruš RAINESHOVI

11040 West
Washington Blvd.
CULVER CITY, CA GO23O

837-U8U8

MáS-LI BOL, VEZMI “BOL-VEN "
BOLVEN TABLETY 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 t
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM

VŽDYCKY
ST OJ \ ZA TO
, Sl ZAJET

-SAM nebo s RODINOU, DO NEJVĚTŠÍHO
ČESKÉHO

RESTAURANTU
V LOS ANGELEG

720 £.COLORADO BL.,GLENDALE,(X.9I205-Tel.^ržew

(BSIB
Zcivřano-.V PONDĚLÍ

ČESKOSLOVENSKÝ POONTK

LUDWIG’S VILLAGE MARKET

LAHŮDKY, LIKÉRY, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ,
2713 W. OUVE AVE., BURBANK, CAL.
TEL.:’ 8»8-|S

PO PRVÉ

V DĚDINÁCH

KALIFORNIE obdržíte

PRAVOU KARLOVARSKOU BECHEROVKU
POUZE

U

NÁS

!

®

MÁME NA SKLADĚ 8 DRUHU ČESKÝCH
LI KÉRU , ZUBROVKU ' KOŘALKU Z bRAMBORMIKEROVÝ SOUBOR, OSTRUŽINOVÝ A MERUŇ-f
Kovy LIKÉR, atd. - <6 nás nccjdíře. 1/-ŠB

POTŘEBNÉ 'pro

ČESKOU

KUCHYŇ/ !
5626 HOLLYWOOD BLVD,
Tel. i ^62-8876
Otevřeno :
Pondai > 7-30 A.M, - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek i
7.30 A.M. - 7.30 P.M.
Z a v ř e n o :
Sobotu a v Nedal
Park ování t vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Cars".
Srdečně vás zvou
RUM a HELENKA VESELÝCH

0

Jaka txwv
tnaminko/
uvaM váin
Jwúvkaz
Navštivte

NEJVĚTŠÍ ČESKY ZASILATELSKÝ
ZÁVOD V AMERICE

yÁanJá.

“XT

5631 No. FIGUEROA ST., HIGHLAND PARK, Ca. 9001*2
Tel. » 255-0123
Telefon t

278 - 1159

VHODNÉ DÁRKY

KE

_ 11* K

VŠEM

PŘÍLEŽITOSTEM

ZLATÉ PŘEDMĚTY

S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN

-

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

krajanská

firma

*

ROBERTS JEWELRy
118 So. La Peer Dr., LOS ANGELES, Ca. 9001*8

HEART cf EUROPE
RESTAURANT

4-76 No.Western HO-3-6BI
Otevřeno: Denně od. 5.P.M.
V nedělí oá 2.P.M.
V ÚTERÝ

ZAVŘENO

AUTOKAROVÉ

ZÁJEZDY

V

EVROPĚ

od $1*0 do $199, 16-denní plavby
Z Itálie do Řecka, Turecka, Israele, Egypta a
Libanonu od $21*1*. - Týdně lety do Frankfurtu a
zpět za $328, v létě za $358. - Lázně.- Řeky. Přihlaste se věas, Počet míst je omezen.
Krajanská cestovní kancelář
TŮMA TRAVEL AGENCÍ,
1726 1/2 Kent Str., LOS ANGELES, Calif., 90026.
Tel. : /213/ 1*83-1*360

slouží všem krajanům a krajanským organizacím bez
rozdílu a proto si zasluhuje
Vaší pozornosti a Vaší podpory.
Poslouchejte pravidelné vysílání každou neděli od 9 - 10 hod. dopoledne
na vlně 93.5 F.M. Stereo Radia, Redondo Beach.
Finanční pomoc zasílejte na : American-Czechoslovakian Radio Club, P.O.Box 573,
PASADENA, Ca. 91102. - Telefon* 796-81*03.

K OSMDESÁTÝM

9.

narozeninám

ÚNORA

paní Josefinky,

zRODEzROVt
MNOHO

BOŽÍ

ZDRAVÍ

A

POŽEHNÁNÍ

PŘE3Í A VYPROŠUJÍ
ČLENOVÉ KATOLICKÉ MISIE
VŠICHNI

ipr4

JEOÍ

A

PŘÁTELE

Na obrázku j Pí Josefina RODEROVÁ s mistrem Rudolfem FRIMLEK a pí Kay FRIMLOVOU

Oto Maxmilián Photography - Tel.: 653-05^2
SKUPINA KRAJANŮ PRI VANOCNI BESEDE V AUDITORIU

Oznamujeme
že

ČESKÉ

vám,

BOHOSLUŽBY-u příležitosti svátku sv. patronů

naší misie sv.Cyrila a Metoděje - se budou konat

v

neděli

dne 17. února 197Ů v kapli LOYOLA HIGH SCHOOL, 1901

Venice Boulevard, L.A.,Ca. 90006 /mezi Normandie & Vermont Avenue !
v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hodin

Po mši svaté bude v auditoriu obvyklá beseda s občerstvením. Prosíme
naše hospodyňky, aby přinesly do kuchyně pečivo a zákusky. Párky a roh
líky budou opět servírovány.
Při .besedě bude výstavka a prodej knih i časopisů a naše
půjčovna knih bude k disposici. Připomínáme však včasné
vrácení.
Příští české bohoslužby budou 17.března, lludubna, 26.května.
Všechny krajany upřímně zve
P. Jar oslav POPELKA, S.J.

ADRESA
A
TELEFON

ADRESA A TELEFONNÍ ČÍSLO na českého duchovního správce «
5322 Franklin Avenue
LOS ANGELES, Calif. 90027.
N o v é telefonní číslo t /213/6 5*0557
/Na dosavdn. číslo U66-2U06 volejte jen výjimečně s message/

M
i

VÝZVA
Účastníci pouti do Říma k tisíciletému výročí
založení pražského biskupství navštívili kapli sv.
Vojtěcha v římském chrámu sv. Bartoloměje na
Tiberském ostrově. S politováním zjistili, že ka
ple, v které se uctívají světcovy ostatky, je ve
zchátralém stavu a že by nutně potřebovala re
novaci.
Považujeme za svou národní povinnost, aby ta
to kaple našeho světce byla tak upravena, jak
to odpovídá úctě, které se sv. Vojtěch těší v če
ském a slovenském národě.
Obracíme se na všechny krajany žijící v exilu,
aby přispěli podle vlastních možností na tyto sta
vební a umělecké úpravy, které podle předběž
ného odhadu vyžadují asi 30 000 DM (tj. 12 000
am. dolaru).
Současně se obracíme na vrcholné orgány du
chovní služby v exilu, aby zpopularisovaly tuto
naši výzvu a zajistily její organizační a technické
provedení.
Rím, v srpnu 1973.
Tuto výzvu podepsala velká většina poutníků. Návrh
na obnovu kaple zasvěcené sv. Vojtěchovi obsahuje pře
devším zhotovení nových nástěnných fresek, dále malé
urny pro ostatky z lesklého bronzu, nového oltáře a
uměleckých oken.
Dary na obnovu kaple sv. Vojtěcha možno zaslat na
jednotlivé duchovní správce nebo přímo na České nábo
ženské středisko Velehrad (00183 Roma, Via Concordia, 1,
Italia) s poznámkou: Pro kapli sv. Vojtěcha.

