VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODEJE V LOS ANGELI
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KRÁLOVNĚ
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X/ DEN SVATKU MATEK, V MĚSÍCI MAOI, VDĚČNĚ
VZPOMÍNÁME NAŠICH MAMINEK, ŽIVÝCH I ZESNU
LÝCH, A NEMŮŽEME ZAPOMENOUT NA NAŠI NEBES
KOU MATKU, KTERE VDĚČÍME MATEŘSKOU OCHRA
NU A PŘÍMLUVU, ÚČAST NA NAŠEM VYKOUPENÍ A
ZÁSLUHU O NAŠI
BUDOUCÍ BLAŽENOST.

PA STO RAČ N ÍHO

Z Á PISN ÍKU :
Nejdp. "biskup

J.L. líořkovský

píše:

"Už jsen tak daleko znovu nabyl síly, že zítra, na Ze
lený čtvrtek, budu aspoň koncelebrovat při svícení olejů. Příští týden
se pak budu stehovat do nové residence u semináře. Jsem moc vděčný za
projevy od Vás a od krajanů, a zvláště za modlitby. Vezme to chvíli než
si přivyknu na to jednooké zírání, ale
mnozí mne ujišťují, že to půjde. Tak s mi
lostí Boží jen dopředu ' Budu vděčen za
další modlitby, a neopomeňte ty násilníky
/jsou v žaláři/.
S přáním všeho dobra o velikonocích
Váš v Kristu oddaný
- John L. Mořkovský
Houston, Texas, dne 10.dubna ly7ů.11
Ujišťujeme nojdn.bis’upa svými mod
litbami a přejeme mu, aby mu Pán Bůh
nahradil ztrátu oka a všechno utrpení.

Velikonoční

svátky

Na velikonoční bohoslužby a pomlázku
se dostavilo mnoho krajanů jako obvykle
o velikonocích. Počasí dětem přálo, a
také fotografům, kteří si při li na své,
když se děti rozběhly po trávní ku sbírat
barvená vajíčka. Díky ní Jiřin" CIT SÁLO
VÉ a jejím pomocnicím za připravení po
mlázky p.-o dít i.

František FUCHS a Tinu řka FEJTKOVÁ
donlňují velikonoční pomlázku ze zá
soby duchovního správce.

Ministrant "ZVONEK"

"Pojaté, Sestry, také zkusit
Zvonek orávč udělal výtečnou
limonádu a dal mně ochutnat .

íl á v š t ~ v a

z

¡číma

Tlouho ohlašovaná návštěva Fsgr.
J o.iava SKA-ZADY, papežského dě
lo pátá nro česaon z ikr-aniční duch,
službu, a P. Vojtěcha FiUBÉHO, sevetéře českého náboženského stře
diska "VELEHRAD11 v líímČ, se uskuteč
nila ve dnech ¿5 - 30. dubna 1^7á.
Vzácní hosté splnili všechno očekávání, a ti, kteří se súčastnili
jejich přednáškového a filmového
nroyramu, odcházeli obohaceni nový
mi zkušenostmi a dojný, a vyslovo
vali obdiv nad záslužnou a obětavou
irací, která se v limo koní ve pro
spěch krajanů v exilu i ve vlasti.

Ve srovnání s velikonočním shrorážd'ním krajanů na českých boho
službách, byla až .kilostně malá
účast krajanů na sezn'•¿novacím veže
ru ve školním s'le Blessed Sacranent a podnrůrv rná účast na koncelebr ované r-či svat 3 v kapli 1 'onventu
Kačenka IašÍKOVÁ a Enoe SVOBODOVÁ
Sester na 3300 W.Ádc? s Blvč., kde
s ředinou FACHAČ07CU v pozadí.
se také konala odpolední .'.áhvaost.
Berorie-li v úvahu, ’>• dost lidí se nro nemoc nebo pro nedostatek doprávního prostředku n-mohlo na slavnost dostavit , malý počet účastníku
ulízal skutečný stav v Los Angeles,
kde tak) platí slova Tomáše .iernenského, otižfná v březnovém věstní
ku : "Joží:' má nyní FKOHO milovníků
království sváno nebeského, ale PA
LO nosičů klíče svého. - 1.N010 má
toužících po potočení, ale FÁLO
toužících po soužení. - HOJFÉ nalé
zá
stolu, exuo
ale LÁLO
sr-o6 i molečníky auum*
lešnékv nostu.
lešníky
oostu. - 1110ZÍ
FHOZÍ néslcouM
následují Je
Jo —
číše až k lámání chleba, ale IaLOiCUEÍÍÍ k nití kulicha utrpení."
Tato skutečnost vkak nemá ty,
''tórám opravdu záleží na víře a na
vlasti, a kteří jsou ochotni přin'”et pro tyto ideély osobní oběti,
učinit rialoi tyslnýi .i» Pr'vě naopak .
Velké vč-cí mají m.al'’ a těžké zač tky, misí počítat s překážkami a ob
tížemi. Pán je v~ak na stran
ly těch, kteří se snaží, a wi
On ta?;
^a.-. uoj^cerií a odmění každou obcí a n ’luhu
“Kdo mne vyzná před lidmi, vyzním i
Karel PII EF a Jára KOHOUT
(iá )řod svým Otcem, jenž je v nebe
nosilují kostelní zp-v v kapli
sích, "/k...10,32/. I-éjtc V im '.
j zxj jw

o

NÁVŠTĚVA
, MSGRA DRA JAROSLAVA ŠKARVADV,
PAPEŽSKÉHO DELEGÁTA PRO ČESKOU DUCHOVNÍ SLUŽBU
a P VOJTĚCHA v HRUBÉHO , S.D. B.,
SEKRETÁŘE ČESKÉHO NÁBOŽENSKÉHO STŘEDISKA 'VELEHRAD"
V

LOS

ANGELES

ČESKE SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
V KAPLI KONVENTU SESTERPOMOCNIC DUŠÍ V OČISTCI

A

V

SAN

FRANCISKU

KONCELEBROVANA MŠE SVATA
V KAPLI 'HELPERS CONVENT"
NA 3300 W. ADAMS BLVD.

P.V. HRUBÝ, MSGR. 3. ŠKARVADA,JARA KOHOUT,
P.O. POPELKA, RE NATKA »JANIČKA JEDNOROŽCOVY,
DANUŠKA GRAUBNEROVÁ * MELODY SRNKOVÁ.

KR030VANA SKUPINA S KOSTMI
V KONVENTNÍ ZAHRADĚ
U JESKYNĚ PANNY MARIE LURDSKĚ.

SETKÁNI ■

OBĚTAVÍ MANŽELÉ Eva aMike MIKŠOVI
A KAREL PINEK
SE TŘEMI JAROSLAVY.

JARA KOHOUT,
KAREL FISMER,
P. JAROSLAV POPELKA.

VĚTŠINA ÚČASTNÍKŮ RONCELEBROVANĚ MŠE SVATÉ A SLAVNOSTNÍHO PROGRAMU
U PŘÍLEŽITOSTI NÁVŠTĚVY MSGRa DR<u JAROSLAVA SKARVADY, DELEGÁTA
SVATÉHO STOLCE PRO ČESKOU DUCHOVNÍ, SLUŽBU V ZAHRANIČÍ,
A P VOJTĚCHA HRUBÉHO, S.D.B., SEKRETÁŘE ČESKÉHO NABOŽ.
STŘEDISKA "VELEHRAD" V ŘÍMĚ,-ZVLÁŠTNÍ HOST • JARA KOHOUT.
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Z NÁVŠTĚVY V LOS ANGELES A V SAN FRANCISKU BUDE OTIŠTĚNA
PŘÍŠTĚ, K PŘEDNÁŠKÁM OBOU HOSTŮ,K 3E3ICH PODNĚTNÝM ZPRÁVÁM,K VHLEDŮM D0v EXILOVÉHO ŽIVO
TA A DO SKUTEČNÉHO ŽIVOTA KRISTOVY CÍRKVE SE BUDEME VRACET ČASTOKRÁT ’

NAŠE

HROBY

VOJO

SŽEPAHOVIČ

> °
V nedali dne 31. března odešel na věčnost mnohým čle
nům naší misie známý Vojo Séepanovič, manžel pí
Eriky Sčepaničové.
Zesnuly trp 1 zákeřnou nemocí plic přes i* roky a smrt byla
pro něho vysvobozením z tělesných muk. Naro< il se v černé Ho
ře v Juposlavii a boboval v 2. svatové v'lce. Vv«mi noval do
Peru, kde poznal a přijal za ženu pí Eriku. Z Peru se Sčmaničovi přestěhovali do USA.
Když přijel do Los Angeles P.Pelikn, cel* rodina mu byla
ná; -»mocná. Jejich chlapci dlouhá léta věrně ministrovali,
děvčata pomáhala v kuchyni, a paní ještě nedávno vypomáhala
v půjčovn" a prodejně knih. Přejeme jí brzské uzdravení z je
jí nemoci.
Zédu~ní n“e svátá za zesnul'-ho byla sloučena P.Palve-Tn za !oncelebrace P.J.Popelky - v kostele Blessed Sacranent
v úterý dne 2. dubna 1971* o 7.hod. večer z- ú . >ti noha přá
tel, větvinou farníků Blessed Sacranent. Jeho t lo bylo uloženo do hrobu n'.sledujícího dne.

VÁCLAV KOVAŘÍK

Dne 22.února zesnul v onu't hosti burbanskó nemocnice
Václav Kovařík, který byl nedlouho předtím zaopa
třen svátostí nemocných a umírajících.
Mši svátou za zesnulého slou. il v kostele Pie ssed Sa
cranent P.Falvey za asistence r.Po; ilky, který pak vyko
nal z'dušní obřady na kr' sném hřbitově Holy Cross, kde
bylo flo zesnulého ulo'eno do hrobu dne 15.dubna 1971*.
Zesnulý se narodil v čes' osl vens.ku l.září 1>01* a
býval továrníkem. Letos by se dožil 70 let, která nijak
neprozrazuje otištěn' foto rafie zhotoven*, v atelieru
Oto Maxmilián.
VÁCLAV KUČERA

Byl nalezen 12.dubna 1971* mrtev na ulici a o jeho pohřbu se dc—t v-Ťn-' rv'.
io zesnul-'ho
znal nebo v'd'1 o j<ho 1-íbuzných, "a? se la;
• 1.1:1'-í u
s' '>ho -t’ch ••Ti'.'. > snr'vcn.

SŤSTÁK KARDIHÁL T/.OCHTA
Dne 6.dubna 1,71* - z okolností, ’ter'- byly ne'.'o r’"lf y Svat' i CCci - : mřel v Lito- ' "icích ve tvé residenci
biskup Stenán 7 r o c h t a, je iiný ře<x jlovenský kardi
nál .
7 "KATOLÍKU " byl v řad öl." ,ků na pokralov'ni
právo noc vno skončen j- ho apo'tolský a «olinutý čivo'-, kte
rý procb'zel dv: a koncentráky, ale p'.'-st znamenal velký
přínos nro upevnění katolického života v Československu.
Krev a vtrp’ni mučedníka jmu šeřena kře X-juství.
5, Y Î U O C í

SMRTI

OTCE KARDINÁLA
JOSEFA

B H R A K A

5 let již uplynulo od blažen"ho h'onu milovaného kardi
nála Josefa BERANA, kterého k-ajané v K lifornii očel 'váli
při dvou příležitostech. Výročí. "řipadá na 17. kv;'t n.
Jeho b'-valý sekret"ř i syr.J.Skirv .da nám v minulých dnech
s P.V.Hrubým sdělili a uk'zali na diapositivech i ne fil
mech mnohé s/b^ry z cesty
’ ’dinála a z j "’io po-lednich
chvil nazi n'mi. Škoda,
tal: úlo krajanů při lo r.il
r.out filiny a uslyšet víc o 1'cm
kardinála k'- . r janů* ,
které ho nutila založit v jejich prosn“ :h mnohá díla.
v

Jak bude ozr.rxjno na

ř'd .slední stránce v”stní .u, 1

C T S T E

se nace

i

<<=>

<£3

májová

o©t„ ’en
dříve než o ru ->.eno - z n'.;ol".ka .. úvodů - , a tak na j i n e m
Májové bohoslužby s mariánským nrůvodem se bud-u konat v HiLPa..<S CO; ZE:.x.,33
o 10.30 donol. Při pr.* o’n bude v-hrávat hudba. Přiveíte d ti do oruvodu.

<ý>

n. e svátá
msto .

KRAJANSKÁ

"FIRMA

FOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA

- 15

v LOS ANGELES -

1 e t

MICHAEL VAN HORN
HOMEBUYERS REALTY

-krajan-

HOME6. INVÉSTMENTS. MANAGEMENT
od ^>24.000
výše

Domovy

10075 MG FADDEN
WESTMINSTER, CALIFORNIA

Res. 531-2051

Resid.î
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

11040 WEST
Washington Blvd.
CULVER CITY. CA 90230

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

off. 531-2250

92683

837-U8L8

MŽ5-LI BOL, VEZMI

" B O L - V E N "

BOLVEN TABLETY NA 5 TÝDNŮ : $ 2.90
ZDRAVÍ-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

VŽDYCKY

ST OD í ZA TO

, Sl ZAJET
-SAM nebo s RODINOUDO NEJVĚTŠÍHO
ČESKÉHO

RESTAURANTU
V LOS ANGELEG

720 E.COLORADO BL.,GLENDALE.,Ca.91205
CONTINENTAL

AUTO

ZPRÁVA
*

SERVICE

Importované a tuzemské značky

Přesvědčte se o tradiční česká dovednosti,
doplněné americkou moderní m/řící technikou
Budete spokojeni jak
s provedenou prací
tak i s cenou.

pro každého, kdo staví,

opravuje, rozšiřuje....

"UNITED

PLASTERING"

Ván ud’lá jakékoliv vnitřní a
venkovní omítky.

Our speciality : RESTUCCO

, SPANISH

TEXTURE SANDBLASTING and ACOUSTIC
CEILING.
- Free estimate - Licensed and in 'ured Call : /71L/ 839-5012

I2628 Washin Gon Blvd.
LOS A'GELES, 90066
Tellefri : 397-2215

Zdeněk

Zavřeno-.V PONDĚLÍ

Český podnikatel s Josef MIKEL

Alex

UŽ JSTE JEDLI V NOVÉM ČESKÉM RESTAURANTU
" LITTLE PRAGUE " ?
Pochutnáte si jako už dlouho ne
na českých

<

dobrotách a pravém
PLZEŇSKÉM PRAZDROJI

kks
«P

gifcj

5626 HOLLYWOOD BLVD.
Tel.: 462-S876
Otevřeno s
Pondělí i 7.3O 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

KVETEN - měsíc Královny máje.

1. května ; SV.JOSEFA, dělníka a
Pěstouna Páně. Kéž nás
naučí pracovat pro víru a vlast
bez okázalosti, bez mnohých řečí

16.května t SV.JANA NEPONUCKÉHO.
“ST nás naučí zpovídat
se pokorně a statečně z každého těžšího hříchu,
a mlčet tam, kde je třeba.
lT.kvčtna : 5.výročí smrti Otce Kardinála J.BERANA .

19.května : Májové
české bohoslužby v kapli
konventu 3300 W.Adams Blvd.

23.května t NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.
Zasvěcený svátek v USA. Povinnost vařících
jít toho dne / všude jsou večerní mše sv./ na mši sv.
Po své smrti, po sví-m zmrtvýchvstání Pán vstoupil viditelně na ne
besa, aby nás ubezpečil, že i pro nás po smrti nastane nový, dokona
lejší a s-utečnější život . Na tento život se připravujeme a
každé naše jednání a podnikání má být řízeno v tomto smřru. Nic nemů
že být důležitějšího, než si zajistit tento život. Kdo o to nedbá,
očekává ho věčná smrt a věčný trest. Pozvedněme své oči vzhůru, a
patřme na tento svět, život a zábavy s hlediska věčnosti '

30. ]?/ětna : BLAH. ZDISLA-JY . V naší půjčovně knih máme dvojí její ži
votopis. Seznamte se se svátou krajankou; snad se Vám pak
život na sv-tě bude jevit úplněji, významněji, a budete jej vést rjvdosiněji, účinněji a záslužněji.

31. května : NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE.
Stalo ,~e to tak dávno, kdy Maria navštívila Alžbětu, a
přesto ještě- dnes připomínka této události / ve "Zdrávasu", při kle
kání, při růženci/ má pro nás životnost, povzbuzení a obohacení,
N Á V 5 T E V A

J.E. KARDINÁLA IÍUŠDSZENTY-ho

V LOS ANOELES

U příležitosti návštěvy Jeho Eminence Kardinála Mindszenty-ho
bude sloužena koncolebrováná mše svátá v kostele Blessed Sacranent
v Hollywoodu v sobotu dne lý. června o 6.hodině večer.
Všichni krájené jsou zváni, krojované skupiny jsou vítány.

BESEDA

V

LOS

ANGELES

CSNRA, odbočka T.G.lě. v Los Anpeles, uspořádá v sobotu dne 18.
Icvětna v 7. hodin večer v Sokolovně na 500 No. Western Avenue
BESEDU s Dr. Jaroslavem P E C H A č K E M, £jon. ředitelem
čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově, r.a téma
"Mezinárodní situace a úkoly našeho exilu". Dr. Jaroslav Pecháček
byl osobním tajemníkem náměstka předsedy vlády lísp.ra. J. Šrámka a
patří k představitelům čs. strany lidové v exilu. Přijďte, dozvíte
se mnoho zajínav/ch vvcí přímo od pramene '

KE

DNI

SVÁT KU
MATEK

pře j e m e
všem maminkám,
babičkám

i

prababičkám

MNOHO ZDRAVÍ

a

BOŽÍ
POŽEHNÁNÍ.

Oznamujeme
C E S K fi

£

Varn,

ge

MÁJOVĚ
BOHOSLUŽBY
se budou konat
v neděli dne
19.května 1971i- o 10.30 hod. dopol.

v kapli

HELPERS CONVENT na 3300 W. ADA1S BLVD.
/ Mapa konventu : v březnovém čísle věstníku/

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hodin do 10.20 hodin.
Po mši svaté bude májový
průvod v zahradě konventu
s mariánskými korouhvemi za zpěvu a doprovodu hudby. Duch, správce za
stoupí v průvodu náš host'ctih.Bratr Cyril UNGER, O.S.F., který přijede
na naši májovou slavnost z misie San Miguel, Calif., kde bydlí.

Po průvodu bude - při obvyklé besedě - krátký slavnostní program
k poctě maminek. Prosíme dámy o zákusky a pečivo do kuchyně.
Přivezte do průvodu děti a mládež. Ma-li někdo zájem nějakým způsobem
-recitací, zpěvem, hudbou* a pod. - přispět k programu pro maminky, a£
se laskavě přihlásí brzo .
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav POPELKA , S.J.

Příští

ADRESA

české bohoslužby budou op‘'t v koventě na Adams Blvd.
dne 23. června 197U. Snad budeme mít Božítělový průvod.
A

TELEFONNÍ

ČÍSLO

na českého duchovního správce í
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Nové
telefonní číslo t /213/ 465 0557
Na dosavadní číslo /áó6-2áO6/ volejte jen výjimečně : message.

Jatur oarv
maminka/
twarí uám
Jwvnkaz
Navštivte

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ZASILATELSKÝ

ZÁVOD
y/ianJÁ.

V

AMERICE

“xr

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

VHODNÉ DÁRKY

KE

- l!i K

VŠEM

PŘÍLEŽITOSTEM

ZLATÉ PREDMSrr

S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN

-

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

:

firma

ROBERT'S JEWELRV
118 So. La Peer Dr., LOS ANGELES, Ca. 9001*8

Kal

HRART of EUROPE
RESTAURANT
4*76 No. Western

N0-3-6Í3I

Otevřeno; Denne od 5.P.M.
,
V nedelí od 2. P.M.
V UTERý ZAVŘENO

v lžté ija dovolenou

?

Přepravíme Vás luxusními velkoletadly do Frankfurtu a zpět za
Í398, do Amsterdamu za C352, do
Bruselu za C378. Vlakem z Franka
furtu do Prahy a zpět za 50.U0, z Amsterdamu za
'95.10, z “ruselu za í'91.20, - Lučebné pobyty v láz

ních, cestovní 'éky. - Autokarové zájezdy v Evrop
od "39, plavby ve Střede ;oří od <.'21*1*, letecké ces
ty kolem sv ta od '1100. — Jízdenky v Evropě.
TŮMA TRAVEL AGENCÍ, 1726 1/2 Kent Street, Los Angeles, Ca, ;<0026. - Tel.: /213/ 1*83- 1*360.

slouží všem krajanům a krajanským organizacím bez
rozdílu a proto si zasluhuje
Vaší pozornosti a Vaší podpory.
Poslouchejte nravidelné vysílání každou neděli od 9 — 10 hod. dopoledne
na vinš 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.

