VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. ČIŘILA A METODĚJE V LOS ANGELRS

" BUĎ DNES KU SLAVNOSTI GHVALA PŘIPOJENA . .
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"DANA JE Ml VEŠKERÁ MOC NA NEBI I NA ZEMI zz
( MAT. 2.8, 19

)

Pochybuje kdo o těchto slovech Kristových? Ano, každý,kdo
nevěří v jeho Božství; kdo pochybuje o existenci Boha; kdo
není přesvědčen o Jeho milosrdenství, o Jeho lásce; kdo se
pohoršuje nad lidskou špatností a nad Boží shovívavostí, ja
ko by Bůh nebyl věčný, neznal konec všeho dění, nechystal
věčnou odměnu trpícím a odplatu pronásledovatelům; kdo nevě
ří ve věčný život...
Kdo nemá v srdci nadpřirozenou
vírudar, který dostáváme od Boha, a který, je oporou našemu rozu
mu i naší vůli, - ten nemůže pochopit, že Bůh je Láska, že
On jediný může být nazýván Otcem, Učitelem...v pravém sn^rsluj
Nevěřícímu člověku -bez nadpřirozené víry- radostná zvěst
Kristova zní jako pohoršení nebo bláznovství. “Tvrdou řečí“
nazvali lidé Kristovo přislíbení, že jim dá chléb Živý, kte
rým je jeho Tělo: “Bude-li kdo jisti z toho chleba, Živ bude
na věky. A chléb, který já dám, je mé Tělo za život světa.“
Nepochopitelný je Bůh ve svých tajemstvích duchových i
hmotných, a pouze zrakem nadpřirozené víry lze být přesvěd
čen o trojjedinosti Boha, o Božím vtělení, o svátostné pří
tomnosti Boha v Eucharistii, o nadpřirozeném životě naší duše.

S vírou v EUCHARISTII - ve skutečnou přítomnost
Bohet-človSka ve Svátosti Oltářní, ve zpřítomnční Kalvárské Oběti při mši svaté, v přijímání
Těla a Krve Páně ve svaté Oběti, -je nerozluč
ně spojeno kněžství .
Náš vztah ke kněžství může být zkušebním karmenem našeho poměru k Církvi, ke Kristu, k Bohu.
Na přání jednoho člena naší Misie přetisku
jeme z "KATOLÍKA" článek o kněžství, na které nutně musíme myslet v mě
síci Božského Srdce Páně a při oslavě svátku Božího Těla, památce ustano
vení Nejsvětější Svátosti Oltářní.

POSVĚCEN

JOSE DOUBRAVA

“Je totiž jeden Buh. jeden i tou pozemsky lidská; je spíše na do celého světa a "hořeli" pro
prostředník mezi Bohem a lidmi, podstatně nadpřirozená a pochází věc Boží. Nedostávali církevní
člověk Kristus Ježíš, jenž dal z Boha.
hodnosti, ale jejich chloubou by
sám sebe v oběť jako výkupné
lo, že “byli uznáni za hodny pro
Základním
svěcením
pro
všeo

za všechny" (1 Tím 2. 5).
to
jméno (Ježíš Kristus) trpět
becné kněžství věřících i pro slu
Kněz je viditelným znamením žebné kněžství povolaných je pohanu" (Skut 5, 41).
neviditelného Krista Velekněze křest. Je jen jedno společné sy
Kněz b. I oddělen ke zvláštní
a jediného prostředníka Nové ú- novství před Bohem: není to sy službě, kterou můžeme pochopit
mluvy. Buh kněze nepotřebuje, novství přirozené, ale adoptivní. a docenit jen skrze viru. Jsou
ale člověk ho potřebuje, aby mo Velekněžství Kristovo prameni z mu svěřeny nesmírné hodnoty,
hl uskutečnit zcela osobní (tzn. jeho poměru k Otci
synovst které nepromarní, zachová-li si'
svátostné) setkání s Ježíšem Vy ví pravé. Jako je Ježíš Kristus intimní styk s echaristickým Kri
kupitelem. Co člověk nezná, po jediný pi-avý Syn Boha Otce, tak stem. On musí být jediným cí
tom nemůže ani toužit. Knč". je také jediným pravým knězem lem jeho celoživotní lásky a k
přijal svátost služebného kněž -- prostředníkem. “Avšak On němu musí přivádět všechny svě
ství. aby přiblížil Krista všem, dostal tím vzn> šenč.jší službu řené. Zesnulý českobudějovický
ke kterým byl poslán. Má být kněžskou, čím vznešenější je i biskup napsal ve své závěti; "Víc
druhým Janem na poušti, který úmluva, jíž je prostředníkem, ne než knězem
nikdo nemůže
ukazuje celou svou osobností na boť ta je ustanovena na vzneše být. .." Jsou to slova hluboce
cestu k ukřižovanému a zmrt nějších zaslíbení.h” (Žid 8,6).
přomeditovaná a pravdivá. Jsou
výchvstalému Pánu. B. 1 poslán
Všeobecné kněžství je p; Umí to slova, která nejen uchvacují,
. a nemůže hlásat nic jiného než něno křtem a do' onáno biřmová ale přímo děsí. “Kdo více dostal,
evangelium.
ním. Svátostné kněžství zase je od toho bude více požadováno"
První kněžské svěcení udělil podmíněno povoláním a dokoná (srv. Mat 25. 29). Kněz je kně
sám Pán v podvečer svého utr no posvěcením. Apoštol Pavel zem navěky, i v pohrdání a zne
pení, když řekl: “To čiňte na ,povzbuzoval svého žáka a spolu uctění. i v odpadlictví a zradě, i
mou památku" srv. 1 1 Kor. 11. pracovníka Timoteje: “Proto ti po smrti. Věnci lid o tom ví.
V presbytáři katedrály leží'
23-26)! Kristus ustanovil kněž připomínám, abys opět oživoval
ství. aby jeho smrt a zmrtvých milost Boží, která je v tobě, před biskupem-světitelem jáhno
vstání mohly být zpřítomňovány vzkládáním mých rukou. Vždyť vé. aby za někilik málo okamži
nekrvavým způsobem v každé Bůh nám nedal ducha bojácnosti,, ku přijali Kristovo kněžství. Ne
době. Žádný kněz nemůže být í nýbrž ducha moci, láskj- a roz-i znají budoucnost, neznají ještě
osvobozen od hlásání radostné -žnosti" (2 Tim 1. 6-7). Kněž ani své věřící, ale jednoho znají
zvěsti Ježíše Krista. Posvěcením ství je dynamické; vyžaduje stá - • Ježíše, který je povolal a dnes
dostal kněz moc proměňovat a lý boj pro zásadám, jež jsou v je posílá. Vytrvají? Budou hle
hlásat. Kněžství nedostal dědic rozporu s programem Božího dat jenom slávu Boží? Nebudou
tvím nebo tělesným původ m, a- království. který Kristus vyhlá se bál vydávat svědectví? Jací
■ ni nemá svůj základ ve spole sil při “hor- ké ře'i" (viz Mat budou kněží, taková bude církev.
čenství věřících nebo v jeho udě 5). Pán Ježíš neustanovil faráře, Zeptej se každý sám sebe: Mod
lení národem. Moc, která je mu ti jsou dobovou záležitosti, ale a- lím se za kněze, nebo je jenom
udělena, není tedy svou podsta poštoly. Rozešli se na příkaz Pá posuzuji?

KARĎINAL
MINDSZENTy, bude v Sobotu
15. červns
PŘÍTOMEN NA KONCELEBROVANE ,MŠI SVATE
V KOSTELE
ELESSED0 SACRAMBNT OBĚTOVANÉ £A LID POTLAČENÝCH
nAr.odu.
- DALŠÍ
INFORMACE V TOMTO věstníku.

Z

PA STO RAC NIHO

ZÁPISNÍKU :
Majové

bohoslužby

V krásné kap
li konventu Sester na Adams Blvd celé prostředí
povzbuzovalo ke zbožnosti, když
jsme za zpěvu ke cti sv.Jana Nepomuckého konali české májové boho
služby.
Po mši svaté tradiční mariánské
procesí procházelo barvami hýřící
zahradou konventu, a skupina našich
muzikantů doprovázela mariánské
zpěvy, které se minulého měsíce ozý
valy v naší vlasti v nesčetných sva
tyních a na poutních místech.
Nebylo nás mnoho, ale přesto jsme
dokázali, že v městě Královny Anděl
ské je i mezi našimi českými a slo
venskými krajany určitý počet jejích
ctitelů.
Vzácní

a

průvod.

Ctih. Bratr Cyril UNGER, O.S.F.

hosté

Předem ohlášeným hostem byl ctih. '. w
BRATR CYRIL UNGER, O.S.F. z kali
fornské misie San NELguel, který pravidelně navštěvuje naše bohoslužby
pro krajany v San Francisku. Bratr
se zdržel v Los Angeles až do úterka.
Dalšími milými hostmi byl Dr.Jar.
PECHÁČEK, gen.ředitel čs.vysílání roz
rozhl. stanice Svobodná Evropa v Mni
P. FLYNN, Br. CYRIL, P. FEDERER
chově, se svou milou manželkou,
s kterými jsem se setkal při loňské
pouti v fíímě. Tehdy jejich vnučka
předala Svatému otci dar všech nás
poutníků při zvláštní audienci. Dr.
Pecháček srdečně promluvil k přítom
ným při besedě po mši svaté.

Oslava

svátku

matek

Při obvyklé besedě jsme k poctě
maminek uspořádali ‘'slavnostní aka
demii", a naši mužové si tentokráte
vyhrnuli rukávy, aby je zastoupili
při podávání občerstvení. Dost prý
"ocenili" svou práci, avšak kdo dos
tal "giant-hot-dog", neskrblil po-

Dr. Jaroslav PECKÁCEK

s

manželkou

Mariánský průvod konventní zahradou.

S bírka

na

"nové11

chválou.
0 improvizovaný
program, který byl
vděčně přijat, zas
loužili/y/ se : pí
Eva PLACHÁ, pí Eva
MIKŠOVÁ pí Zdenka
VOLEJNÍCKOVÁ, pí M.
HROBA&OVÁ, p.Pavel
PÁV a manželé ŠKRO
BOVÍ /ještě někdo ?/
Program byl také zda
řile nafilmován p.Ivo PLACHÝM, který to
ho dne slavil jmeni
ny. - Díky všem, zvi.
muzikantům, které vi
díte na vedlejší fo
tografii.

varhany

Přinuceni okolnostmi museli jsme zakoupit zánovní elektrické harmonium pro naše české bohoslužby v konventní kapli. Při minulých bohoslužbách na ně pí Eva Mikšová doprovázela náš zpěv - jistě ke spokojenosti všech. Harmonium je
lehce přenosné a hodí se i k jiným příležitostem. POMOZTE
NÁM UHRADIT VYDÁNÍ $ 295.00. Pošlete příspěvky na :
Mr.John Schatz, 2U12 North Keystone Str., BURBANK, Ca. 915OŮ.
Jména dárců budou uvedena ve věstníku. Pán Bůh zaplač ’.

'ú

Zpráva

pokladníka

Pokladník Misie sděluje k množícím se dotazům, že Misie vede přesně
záznamy příspěvků. Během července obdržíte výkaz přijatých příspěvků za
prvé pololetí t.r. V případě, že by někdo výkaz neobdržel, prosíme uvě
domte nás a pošleme Vám kopii. Vaše příspěvky Misii jsou dary kostelu a
jako takové odpočita
telné od daně z příj
mů /personál deductions/.

Oznámení :

1. Nedopatřením neby
lo minule uvedeno, že
ty zdařilé a umělec
ké záběry ze slavnos
ti u příležitosti návštěvy římských hostů
vyšly z atelieru :
OTO
MAXMILIÁN
Photography
2. Svatováclavské bo
hoslužby budou opět
v LOYOLA HIGH SCHOOL.

Slavnostní program pro maminky v konventním sálu

VZPOMÍNKY Z NÁVŠTĚVY Msgr.JAROSLAVA
ŠKARVADY A P VOJTĚCHA HRUBÉHO V LOS ANGELES

MR.ZAVREL VITA HOSTY SEZNAMOVACÍ VEČER.
NA MEZINÁRODNÍM LETIŠTI V SÁLE BLLSSED 3ACRAMENT

AKLIMATIZACE.

V DISNEYLANDU

NA VEČEŘI

S MR. EISHEREM

OTEC VOJTĚCH SLAVÍ
50. NAROZENINY o
PŘI VEČEŘI U BROŽKU

U
V

CHARAKTER1CKV

ÚSMĚV

HVĚZDÁRNY

GRIEEITH PARKU

RODINA BROŽKOVÁ S MOSTY

POULLD NA MĚSTO

LOS

ANGELES

SKAUTSK?

ROZHOVOR.

MŠI SVATÉ.

PŘI
\J

KADI I

KROJOVANÁ SKUPINA

NÁVŠTĚVA ŘÍMSKÝCH HOSTŮ
V SAN FRANCISKU

NÁVŠTĚVA V SAN FRANCISKU ZANECHALA JISTÉ U OBOU OTCŮ NE3PRI3EMNE3S1
VZPOMÍNKY. UPOUTALA JE VÝSTAVNOST A ROZMANITOST, MĚSTA,KTERE JIM OBĚ
TAVĚ A ODBORNĚ UKÁZAL MR.HOLUBÁŘ.TIM VIC VSAK UTKVĚLA V JEJICH
MYSLI SRDEČNOST A POZORNOST,JAKOU PROJEVILI KRAJANÉ ZE SAN
FRANCISKA A OKOLÍ, KTEŘÍ SE VE ZNAČNÉM POČTU DOSTAVILI NA PŘED
NÁŠKOVÝ PROGRAM V SÁLE UNIVERSITY S.E - VEČEŘE U,LOPAURŮ BYLA
ZNAMENITÁ,SÁL A VŠE POTŘEBNÉ „PEČLIVE ZAŘÍZENY Pl HOLUBÁŘOVOU,
POHOŠTĚNÍ VZORNÉ . VŠAK SJ NA NEM SNAD POCH UTNALI I OTCOVÉ Z DAKOTY!

VERUNKA LOPAUROVA'
S ŘÍMSKÝMI HOSTY

S MR. HOLUBÁŘEM
NA ROZHLEDNÉ "T^lcgraph*

OTEC VOJTECH
U PROMÍTAČKY

Prosím o vzpomínku v modlitbách
za mého zesnulého bratra
Karla

POPELKU,

který po delší nemoci zemřel
v Československu dne 29. května
197U a pochován byl v rodinném
hrobě na hřbitově ve Zlíně dne
1. června.
Karel byl mým nejstarším bra
trem a zároveň křestním kmotrem.
Odpočinutí lehké dej mu, Pane,
a světlo věčné a£ mu svítí. AÍ
odpočívá v pokoji. Amen.
P.Jaroslav Popelka, S.J.

Rodina Karla Popelky.

Naléhavá

ZPRÁVA

:

J.E. kardinál Josef
MINDSZENTY navštíví v těchto
dnech Los Angeles a bude přítomen koncelebrováné mše svaté, sloučené
za všechny členy "potlačených
národů "v sobotu
dne 1£. června v kostele BLESSED SACRAMENT, 66£7 Sunset Boulevard,
Hollywood.
Mši svátou, která začne v 6.hodin večer, bude předcházet půlhodi
nový pěvecký koncert /začátek v £.30/, který předvede The International Opera Ensemble s pozvanými soloisty, dirigovaný Dr.Ferdinandem
Donokos•
Přijňte- pokud možno v krojích - na tuto manifestační pro
sebnou akci o vyprošení svobody pronásledovaným národům.

OONTINENTAL AUTO SERVICE
Importované a tuzemské značky
Přesvědčte se o tradiční české
dovednosti, doplněné americkou
moderní měřící technikou.
Budete spokojeni jak s prove
denou prací, tak i s cenou.
Zdeněk & Alex
12Ó28 Washington Blvd.
LOS ANGELES, Ca. 90066
HOLLYWOOD ROYALE
GUEST
HOME
60Frankl in Avenue
LOS ANGELES, Chlif. 90028.
Tel. j /213/ I166-2I4II
Nový a krásně upravený moderní
domov pro lidi na odpočinku,
zařízený pro pohodlí a bezpečnost

Důležitá ZPRÁVA pro každého, kdo
staví, opravuje, rozšiřuje...

" UNITED PLASTERING "

Vám udělá jakékoliv vnitřní a
venkovní omítky.
Our speciality : RESTUCCO,
SPANISH TEXTURE SANDBLASTING and
ACCUSTIC CEILING, -Free estimate- Licensed and insured Call:/71U/ 839-£012
Český podnikatel: Josef MIKEL

>Na Portréty, dokumentační snímky
a fotografie všeho druhu je nej
lepší : OTO Maxmilián
PHOTOGRAPHY - Phone : 6£3-O££2.
č e s k' y mluvící manager :
Paul
SOLOMON

firma

krajanská

FOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS

ALFRED SRNKA
Broker,

notary.
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1 e t

v LOS ANGELES -

Counselor

MICHAEL VAN HORN

HOMEBUYERS REALTY

-krajan-

HOMEG. INVEOTMENTS, MANAGEMENT

DOMOVY

OD.024-.OOO VÝŠE

10075 MC FADDEN
WESTMINSTER, CALIFORNIA

92683

Loa Anoclko UP 0-1010

11048 West
Washington Blvd.

Culver City VE 0-2246

CULVER CITY. CA 90230

PHONE

OFF. 531*2250
Rts. 531-2Q51

Resid.:

Všem krajanům doporučujeme navštívit :

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave.. L.A., Ca. 90038 .
Telefon : L67-1262
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

MÄS-LI BOL, VEZMI

837-U8U8

"BOL-VEN"

BOLVEN TABLETT NA 5 TÍINŮ : $ 2.90
ZERAVÍ-TAMÍN KAPSLE NA 5 TÍINŮ 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

VŽDYCKY
ST OJ í ZA TO

, 51 ZAJÉ7
-SAM NEBO 5 R0D1N0U-

DO NEJVĚTŠÍHO
ČESKÉHO

RESTAURANTU
V LOS ANGELEG

OMSIRA

Zovřmo.v

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

LUDWIG’S VILLAGE MARKET

pondělí

ČESKOSLOVENSKÝ POONEK

LAHŮDKY, LIKÉRY, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ,
2713 W. OLIVE AVE., BURBANK, CAL.
TEL.:’ 8»8 -1 č

PO PRVÉ

V DĚJINÁCH

KALIFORNIE obdržíte

PRAVOU KARLOVARSKOU BECHEROVKU
POUZE

MÁME
MAMĚ

U

NÁS

!

NA
NA SKLADĚ
SKLADE 8
O DRUHU
DRUHU

LIKÉRU

ČESRÝC
CESKYCH’“"1 -

, ZUBROV KU ■ KOŘALKO Z k&amrop. |V|I LAfiE MARmj

‘tllKEROVY SOUBOR , OSTRUŽINOVÝ A MERUŇ
KOVÝ LIKÉR, aw. --tt
ncLjdzfe VÉE
POTŘEBNÉ '-pro

ČESKOU

KUCHYŇ/ !
5626 HOLLÏWOOD BLVD.
Tel.i ‘ř-62-8876
Otevřeno :
Pondělí : 7.30 A.M. - 3.00 P.M.
Úterý - Pátek :
7.30 A.M. - 7.30 P.M.
Zavřeno s
V Sobotu a v Neděli
Parkování i vzadu,
vjezd na parkoviště průjezdem
budovy "Sport Care11.
Srdečně vás zvou
RUDA a HELENKA VESELÝCH

í>

Jakcr oarú
monúnko/
uvaří vám
Jwuvkaz
Navštivte

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ ZASILATELSKÝ

ZÁVOD

V

AMERICE

'

Jhanlá. “Xr
5631 No. FIGUEROA ST., HIGHLAND PARK, Ca. 9001x2
Tel. » 255-0123
Telefon»
278 - 1159

7/

O ---------VHODNÉ DÁRKY

K E

- 11» K

PŘÍLEŽITOSTEM

ZLATÉ PŘEDMĚTY

S VYTEPANOU SILUETOU HRADĚAN

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma

t

ROBERTS JEWELRY
118 So. La Peer Dr., LOS ANGELES, Ca. 9OO1»8
KAM V LÉTĚ NA DOVOLENOU ?

HEART of EUROPE.

RESTAURANT
4-76 No.Western

M0-3-6I3I

Otevřeno: Denní od. 5.P.M.

,

V nedělí od. 2. f!M.

V ÚTERÝ

ZAVŘENO

Přepravíme Vás luxusními velkoletadly do Frankfurtu a zpět za
$398, do Amsterdamu za $352, do
Bruselu za $378. Vlakem z Frank
furtu do Prahy a zp-t za $50.1x0, z Amsterdamu za
$95*10, z Bruselu za $91.20. - Léčebné pobyty v láz
ních, cestovní šeky. - Autokarové zájezdy v Evropě
od '39, plavby ve Středomoří od $21xlx, letecké ces
ty ’"olem sv ’ta od $1100. - Jízdenky v Evropě.
TŮMA TRAVEL AGENCY, 1726 1/2 Kent Street, Los Angeles, Ca. ;002ó. - Tel.: /213/ 1x83- 1x360.

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 vlně 93-5 F.M. Stereo Radia, Redondo Beach.
Finanční pomoc zasílejte na t American-Czechoslovakian Radio Club, P.O.Box 573,
PASADENA, Ca. 91102. 1 Telefon» 796-81x03.

Jak

se

dostat

do

Helpers

O 2: ni «a m u g e m e
ČESKÉ

budou se konat

v

Convent — u

V ¿4 m 5

?

že

BOHOSLUŽBY

neděli

dne 23.června 19714. v 10.30 hod. dopol.

v kapli HELPERS C 0 N V E N T, 3300 WEST ADAMS BLVD.,L0S ANGELES 90018
/blízko polského kostela /.
Nejbližší výjezdy ze SANTA MDNICA FRWI jsou t Arlington & Crenshaw .

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hodin.
Po mši svaté bude svátostné POŽEHNÁNÍ, při kterém vykonáme zasvěcení
naší Misie Božskému Srdci Páně a Panně Marii.
Obvyklá BESEDA se bude konat v konventním sále pod kaplí. Prosíme
naše hospodyňky a kuchařky o pečivo a zákusky do kuchyně.
Při besedě bude otevřena půjčovna
knih.

Všechny krajany srdečně zve a vybízí

P.Jaroslav POPELKA, S.J.
Pfí í ST í
svatováclavské bohoslužby - se svatováclavskou poutíse budou konat - v kapli a auditoriu LOYOLA HIGH SCHOOL - 22.září 19 7ů.
Během prázdnin mše svaté budou slouženy pro skupiny krajanu v jednotli
vých oblastech Los Angeles.
i----------------------------------------------------------

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Českého duchovního správce :
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
ADRESA

Nové

A

telefonní číslo » /213/465-0557

Na dosavadní číslo/h66-2U0ó/ můžete nechat vzkaz /message/.

Prosím,
všimnete si

všech

změn
č a s u

i
místa

pro

naše

bohoslužby C

CYRILOMETODĚJSKÉ
ČESKÉ

BOHOSLUŽBY

v SAN FRANCISUU
budou se konat v neděli dne7«července
o ll*3o 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 : Zastávka autobusu č.5 na
Fulton Street.
Příležitost ke sv. zpovědi přede mší sv. Přijdte včas.
Po mši svaté bude obvyklá beseda s pohoštěním v Loyola
Halí.
'
,
' ‘
Kaple se nalézá v prvním poschodí Loyola Halí.

