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Adventní Sas, ba i pouhé slovo ADVENT, vyvolává u těch,
kdo mládí prožili v kruhu věřící rodiny, nezapomenutelné vzpominky na rorátní mše svaté na sklonku mrazivé a jiskřivé no
ci, v duši se jim rozlévají hluboké dojmy radostného očekává
ní na “příchod Páně”, a v srdci se budí tajemná směs pocitů
světla i tmy, pokání a vnitřní radosti spojené se slavnostní
a posvátnou náladou, která vrcholila při půlnoční mši svaté
o Štědrém večeru. Duchovní rosa tehdy skutečně padala do lid
ských srdcí, Pán lámal ledy svírající hrnci, sestupoval na
zem a do lidských srdcí.
Na co však mají vzpomínat ti, kteří něco podobného v Živo
tě nezažili, nebo jejichž vzpomínky byly utopeny v hlubinách
životního bloudění a v proudech nevěry nebo pochybnosti ?
Není třeba se příliš rmoutit nad nedostatkem nebo ztrátou
podobných adventních vzpomínek, protože v Církvi se rok co
rok obnovuje doba připomínky a přípravy na příchod Mesiáše o vánocích i na.konci světa, - neboš každý křesían může a má
v adventním čase vstoupit na cestu duchovního putování po
zastaveních církevního roku, v němž máme prožívat a na sobě
uskutečňovat Kristovo vykoupení a naše povolání k věčnému ži
votu a k nepomíjející slávě.
Nemůžeme sice prožívat advent stejným způsobem jako v mi
nulých dobách zvláště my, kteří jsme roztroušeni a odděleni
fysickými i myšlenkovými vzdálenostmi ve světě, kde se již po
léta vráží klín do věřícího srdce v rafinovaném zesvětštění
duchovních svátků - halloween, Santa Claus, Easter parade -,
v době, kdy s novým vanutím Ducha Svatého vnikají do Církve i
nezdravé živly přehnánosti, svévolnosti a odboje proti tradi
cím, - avšak nepřeberné duchovní bohatství Kristova vykoupení
je nám dosud otevřeno, a proto i my v Kalifornii a jinde se
můžeme připravit na příchod Páně důstojně a s duchovním pro
spěchem. Je jen třeba vyplout z hmotařství, z bezuzdného po
řádání tanců, zábav, partií, aby zbyl krajanům čas na duchov
ní obohacení, pro základní poznání Kristova poselství, které
mnozí znají jen z negativní a nepravdivé kritiky církevních
představitelů nebo příslušníků, a nebo neznají vůbec.
Poslední příchod Páně se pro každého z nás blíží každým
dnem i krokem. Všichni dříve nebo později vydáme počet ze své
ho jednání i mluvení. A také z toho, jak jsme ze sobeckých
nebo zištných důvodů kladli překážky Kristovu evangeliu,
v zasetí slova Božího v duši našich dětí a mládeže, v jejich
poznání Krista a jeho radostného poseZfetví, Pouhý tělocvik,
zábava, kampování a kulturní činnost je nepřivede k Tomu, kdo
jediný je Cesta, Pravda a život. Na co, krajané, ještě čeká
te? Na otřes rodinnými katastrofami nebo živelní pohromou?

"PÁNA JE Ml VEŠKERA MOC NA NEBI I NA ZEMI
2U.listopadu - poslední neděli v tomto liturgickém roce - se sla
ví svátek KRISTA KRÁLE.
V den své smrti na kříži prohlásil Ježíš Pilátovi :"Ano, já jsem
král. Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.”
Jak tedy bylo možné, že Ten, který se prohlásil králem, a kterému
byla dána všechna moc na zemi i na nebi, byl odsouzen na smrt a sko
nal v mukách na kříži? Je je možné, že skoro všichni jeho přední učedníci, které poslal hlásat evangelium - radostnou zvěst -, byli od
nepřátel Jeho evangelia usmrceni ? Jak je možné, že misionáři, kteří
se snaží sdělit Kristovo poselství všem, kteří o něm neslyšeli, zápa
sí s bídou a nedostatkem, zatím co lidé, kteří o Boha nedbají nebo
proti Němu brojí, nevědí ani, co s miliony dělat ?
Odpovědí na tyto nebo podobné otázky je mnoho - i v evangeliu - ,
ale v krátkosti musí postačit připomenout, Že :
1. Bůh je v ě č n ý , a proto Kristus jako Syn Boží zná budouc
nost stejně jako minulost; Jemu je známa věčná odměna i odplata všech,
kteří žili na tomto světě. “.. .utrpení tohoto času nejsou nic ve
srovnání se slávou, která se má zjeviti na nás."/fíím.8.18./
2. Bůh nám dal svobodnou vůli /t.j.: odpovědnost za narše skutky leží pouze na nás/, a tu nám na tomto světě zpravidla ne
vezme. Nikdo také Jeho spravedlivému soudu neunikne.
3. Kdyby nám Bůh zjevil svou moc a slávu v tomto životě : v začá
tečním stadiu věčného života, nemohli bychom jednat jinak, než sle
dovat Jeho vůl i, a nemohli bychom si ničeho zasloužit.

Z

PASTORAČNÍHO
ZÁPISNÍKU

Závaznost
Rozdíl v účasti krajanů na českých bohoslužbách
při svatováclavské pouti a při národní slavnosti ukazoval smutnou skutečnost, že mnoho krajanů se necítí nijak p o v inn o nebo zavázáno ctí hlásit se společensky k víře a k ná
rodu, ze kterého jsme vyšli. Je to sice zjev dost častý i v jiných ze
mích a jsou jím postiženy i jiné národnosti, ale přesto o této situaci
pojednám v příloze, která bude zaslána pouze krajanům v Kalifornii.

Vzpomínka

na

zesnulé

Kromě zadušní oktávy a dalších mší svátých za
zemřelé - podle přání jednotlivců - byla vykoná
na prosebná návštěva hřbitova Holý Gross v neděli
3. listopadu, jak oznámeno v minulém věstníku. Na
vštívili jsme a květinami i čsl.vlajkou ozdobili
hroby, kde ve svých tělesných pozůstatcích odpočí
vají : Marie a George Terry, Marie Langerová, Ma
rie Malinová, Kateřina Múzyková, Emma Dvořáčková,
Přemysl Kment, Rose Veverková, Jiří Hodek, Jana
Veselá, M. Parucová a Marie Říhová.
Vzpomínkové návštěvy a modliteb se súčastnili
manželé Klepáčovi, jež představuje vedlejší obrá
zek.
VHODNÝM DÁRKEM k vánocům a
k jiným příležitostem, kde si přejete, aby
Váš dárek byl vděčně přijat, mohou byt
ozdobné talíře , které jsou
k dostání při našich besedách po bohosluž
bách nebo na adrese duchovního správce Mi
sie. Jsou ozdobeny 18 K zlatým lemováním
a představují tyto náboženské motivy :
Večeře Páně, Kristus tlukoucí na dveře, Pro
sebné ruce a Portrét Kristův. Cena jednotli
vých t $ 2.oo.
Při naší besedě Vám ochotně poslouží pí Marie
Pulpánová, která také tímto způsobem chce přispět k uhrazení četných
vydání naší Misie. Pospěšte si, dokud zásoba nebude vyčerpána.

Adventní bohoslužby
Advent začíná podle liturgického kalendáře teprve 1. prosince, avšak
naše listopadové bohoslužby 2h.t.m. budou anticipovat první neděli ad
ventní, abychom společně mohli zahájit nový církevní rok. Je to zároveň
jubilejní -svátý- rok, který i nám poskytne příležitost vykonat “duchov
ní pouí do Říma". Sledujte zprávy o ní v příštích číslech.- Doufáme, že
v tomto jubilejním roce budou moci přijmout svátost biřmování všichni,
kdo mají na přijetí právo. Přihlaste se u duchovního správce již nyní.

8 5 - ti let
se dožila
dne 2. listopadu 7U
pí Františka
S K R 0 B I Z 0 V Á,
která vždy velmi ráda
navštěvovala naše Ses
ká bohoslužby, dokud
jí nohy sloužily.

Její 85. narozeniny
oslavila celá její
rodina - z části vyo
brazena na vedlejší
fotografii - v neděli
dne 3. listopadu. - Přejeme jí do dalších let mnoho zdraví a hojnost
Božího požehnání.

M i s i j n í neděle
Misijní neděle se konala 20.října, jak bylo sděleno v minulém věstní
ku. Toho dne se konala ve všech kostelech arddiecése sbírka na zámořs
ké misie. I Vy jste byli vyzváni, abyste otevřeli svou dlaň, a v přilo
žených obálkách zaslali svou almužnu buň na adresu naší misie nebo jinou
cestou. Vřelé "Pán Bůh zaplaí" těm, kteří tak učinili.
Někteří snad byli na pochybách, koho se ta almužna týkala, protože
jeden šék byl adresován na naši Misii /uvedenajako příjemce/. Váš přís
pěvek však byl určen pro ty, kteří jsou
ještě potřebnější než my.
Další

dary na varhany

$ 5.00
pí Zdeňka Drahouse
5.00
manželé JJl. Barnetovi
10.00
p. John M. Sochor
5.00
pí Mary Bílková
10.00
známý Či neznámý ?
Nemýlím-li se, dal mi kdosi při po
slední besedě 10 dol. na varhany, ale
asi to byl někdo dobře mně známý, pro-,.,
tože jsem si to nezapsal v domnění, že
si to budu snadno pamatovat.
mi pro
mine a laskavě se přihlásí.
; Jak bylo minule oznámeno, dary již
přesáhly cenu, která byla za varhany za
placena a přebytku je použito na částeč
né zaplacení mešních textů a písní, na
"Gestetner", papír, noty, atd. -P.B.Z.Vánoční tombola
Řada krajanů již zaslala losovací ústřižky vánoční tomboly; doufáme, že se
¡k nim druzí brzy připojí. -P.B.Z.-
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NĚKTERÉ Z NEJNOVEJŠÍCH TITULŮ NAJDETE V TOMTO PROSPEKTU. SEZNAM VŠECH VYDANÝCH KNIH SI VYŽÁDEJTE V RIME.
KNIHY SI MŮŽETE OBJEDNAT BUĎ PŘÍMO NA ADRESE * VELEHRAD, VIA CONCORDIA 1, I-OO183 ROMA, ITALY,
NEBO SI JE OBJEDNAT Či ZAKOUPIT U VAŠEHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE .
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(. Jeden americký dolar je 600 lir.)

Sborník TISÍC LET PRAŽSKÉHO BISKUPSTVÍ, které jsme slavili loni. Cena 3.000 lir.
Boh. 7.1 žmal) A. C. STOJAN - životopis nezapomenutelného olomouckého arcibiskupa, jehož proces
svatořečení byl zahájen.
Cena 1.200 lir.
VELKÁ MŽE - životopis kardinála Josefa Berana s řadou málo známých detailů se zajímavými fotografiemi
a dokumenty. Cena 3.600 lir.
J. V. Pole - V. Ryneš, SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ. Dvousvazkové studie o našem národním světci a jeho úctě.
Cena l*.800 lir
Z ČASU NEDLOUHO ZAÉLÝCH. Vzpomínky moravského katolického politika, senátora Dr. Mořice Hrubana.
Cena 2.100 lir.

PŘIJĚ, DUCHU SVATÝ - poučení o biřmování. — MLUV, PANE — o volbě povolání,
Každá za 100 lir.
PÍSMO SVATĚ V OBRAZECH - příručka hojně ilustrovaná, jak seznámit dítě
s událostmi dějin spásy. Cena 1.800 lir.

PRO DUCHOVNÍ ČETBU A POUČENÍ VE VÍŘE :

ZE SERIE

Tomáš Sp1 <11<k, PRAMENY SVĚTLA. Příručka křesťanské dokonalosti. Cena 2.1*00 lir.
Tomáš špidlík, OTČENÁŠ. Serie meditací na téma invokací modlitby Páně. Cena 9000 lir.
Walter Trobisch, DVA STŘEDY, VŠAK JEDEN KRUH - hovory o lásce a manželství od evangelického misionáře,
autora korespondence dvou snoubenců, vydané s titulem KEL JSEM RÁD JEDNO DĚVČE. Cena 1.5000 lir.
Brožurky i

CÍRKEV - tři kapitoly, seznamující s katolickým pojetím Církve a odpovídající na běžné

námitky.
POTRAT A KŘESŤANSKÁ ZODPOVĚDNOST - společné prohlášení skandinávských biskupů o problému
aktuálním na celém světě.
Sv. Cyprián, O SMRTI A TRPĚLIVOSTI - . P. Thomas, BIBLICKÉ ESEJE, NEPOMÍJEJÍCÍ SLOVA obě poslední brožurky jsou komentáře a meditace nad Písmem svátým.
Cena každé z brožurek t 300 lir.
NOVÝ ZÁKON - v překladu O.M. Petrů - v jednom svazku. Cena 3.000.
VHODNÉ

PRO

DĚTI t

Marie Holková, TISÍC TOMU LET - románový životopis svátého Václava., Cena 1.200 lir.
0. Ooepfertová, BETLÉM - 11* archů figurek na vystřihování, černobílých, které si mohou děti vymalovat
podle vlastního vkusu. Cena 900 lir.
Omalovánky * JSME DĚTI BOŽÍ. - MŠE SVATÁ. - KRISTUS PÁN. - Každá 100 lir.
NÁVRAT K OTCI - příprava k první svaté zpovědi. CHLĚB ŽIVOTA. ~ příprava na sva e p
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KAŽDÍ, ČÍSLO •• $ 1.00*25*poJk

PRO MILOVNÍKY BELETRIE A BÁSNÍ

:

Miloš šebor, POVÍDKY NA OKRAJI DNE - deset povídek ze života prostých lidí,
z pera kdysi důstojníka justiční služby, proto v každé z nich vystupuje "rámě
spravedlnosti".
Cena 11*00 lir.
A. Scherer, ŽENY V BIBLI — autorka povídkovým stylem vykresluje postavy žen,
o nichž mluví Písmo a vyzvědá ctnosti, jimiž se vyznačovaly. Cena 1.800 Ur,
H
NEBEZPEČÍ ČASTOKRÁT. — Vzpomínky P.Johna Gerarda, který 18 let pracoval
"v podzemí" jako misionář za královny Alžběty I.
Cena 1.9000 lir.

KATOLÍK

TÝDENÍK VĚNOVANÝ ZÁJMŮM
AMERICKÝCH ČECHŮ

PŘEDPLATNÉ HA ROK■$> 9-50

P.O.Box GAU-600, CAMBRIDGE, ONTARIO, CANADA, NI R 5W3

j

.
Cena 3.000 lir.
Petr Den, NAŠÍ MLÁDEŽI - projevy a statě určené mladým v ČSR, od známého spi
sovatele Dr. Ladislava Radimského, vydané k 3. výročí jeho smrti. Cena 1.000 1.
Josef Pieper, TOMÁŠ Z AKVINA - dvanáct přednášek, které tvoří vhodné uve
dení do nauky původce tomismu, od jehož smrti uplynulo 700 let. Cena 1.200 lir,

ČESKÝ A SLOVENSKÝ

MESAČNIR SLOVENSKÝCH KATOLIKOV DUCHOVNÉHO PRUDENIA DNESKA

PŘEDPLATNÉ NA ROR •• ¿ 5.00

j

"STUDIUM"

P. de la Chapelle, CÍRKEV A DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV — autor ukazuje na přínos
katolictví k zrání vědomí lidských práv v dějinách.
Cena 1.800 lir,
Rio Preisner, KRITIKA TOTALITARISMU. Fragmenty. I. Sázka o člověka. Jsou to
myšlenky a filosofické reflexe nad základy totalitärismu jakéhokoli odstínu.

1657 Allport St. CHICAGO,III.6O608

KATOLICKÝ
NOVÝ ŽBMOT
MĚSÍČNÍK CYRILDMH0DÉ.15KÉ LIGY
PRO KULTURU A ŽIVOT Z VIRY
ROČNÍ PŘÍSPĚVEK OD.SL.00 VÝŠE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1
001 93 ROMA - ITALIA

TISK <
RADAR

PĚÍlOHA MĚSÍČNÍKU NOVÝ ŽIVOT
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ROČNÍ PŘÍSPĚVEK OD^ 2.00 VÝŠE

VIA CONCORDIA,!, 00133 ROMAJTAIV

POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA, 8 SMRT, SOUD, PEKLO, NEBE
Třem z vyjmenovaných životních stancí se nikdo z nás ne
vyhne. Ta prní muže přijít kdykoliv, a nejsme-li stále při
praveni, může u nás způsobit duševní otřes nebo i zoufalost,
zvláště když se jedná o náhlý odchod někoho z našich drahých.
Aby se mohl pokládat za připravena, má se každý předpyším
řídit vůlí Kristovou za všech okolností, jak nám ji tlumočí
Jeho Církev. "Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá", - řekl Kristus svým apoštolům, a to platí i
o jejich nástupcích.
Kristus pro nás ustanovil svátosti, abychom mohli Žít ne
ustále s Ním a v Něm, a byli vždy připraveni na Jeho příchod.
Jakou výmluvu pak najde, kdo se jich vzdaluje?
Máme však být připraveni i pro zevněj ší okolnos
ti našeho odchodu z tohoto světa i pro pohřeb těla, jak se
na katolíka patřil na katolickém hřbitově.
Církevní obřady jsou nyní víc zaměřeny k naději ve vzkří
šení než k bolestnému odloučení, a proto tím víc máme si žá
dat církevní pohřeb, mši svátou a pohřbení na katolickém
hřbitově. Obě? Kristova s Krví Kristovou prolitou za naše
hříchy a naděje ve vzkříšení těla k věčném životu nutně po
zvednou naši mysl k radostné stránce tohoto nezbytného pře
chodu z časnosti do věčnosti a naladí srdce myslet na vstup
do^nového života, k uplatnění a rozvinutí všech schopností,
k uplnému poznání, k intenzivnějšímu štěstí, k účasti na mo
ci, slávě a kráse věčného Boha.
Pompa, nemístný ohled na druhé, na pošetilé přání zesnu
lého, který přechodem na věčnost soudí zcela jinak, nemá
být rozhodujícím činitelem při volbě Msta, pohřbu, atd.
KATOLICKÉ
V

HŘBITOVY

A

MAUSOLEA

V

LOS

Calvary

ANGELES

»

Queen of Heaven
Co se týká
SANTA BARBARA
Assumption
Resurrection
LA PUENTE
kremace,
SOUTH SAN GABRIEL
simi______ I .
---------------------..
je nyní Santa Clara
T
Holy Cross
z
nutných
■
OXNARD
POMONA
San Fernando
---------------Calvary
a dobrých
MISSION
LOS ANGELES |
důvodů
neboli ve výjimečných
Holy Cross
případech - povoleno katolíkům
Holy Sepulcher
LOS ANGELES
ORANGE
dát těla zesnulých spálit.
Je-li zřejmé, že důvody k tomu jsou
All Souls
LONG BEACH
nutné
a
dobré, pak jsou
dovoleny všechny katolické pohřební obřady
Cross
jako při pohřbení do země.
ANAHEIM
(
Pokud jsou však k disposici katolické hřbi
tovy - v Los Angeles i jinde tak krásné a
Ascension
The Good Shepherd 1
pietní , a při tom i méně nákladné - má být
HUNTINGTON BEACH
pravidlem všem katolíkům si přát být pocho
ván mezi těmi, kteří věří ve slavné vzkříšení.
Poslušnost k vůli Boží má větší cenu než jiné oběti. Proto se má u nás vždy
projevovat, jak v životě tak i ve smrti.
Jan
"JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT. KDO VĚŘÍ VE ME, I KDYBY UMŘEL, Ž I V BUDE "(11,2$.)

kt

ADVENT A DÍKUVZDÁNÍ
Konec tohoto měsíce je zároveň koncem
protože adventem, kte1.prosince, nastává nok.
Někteří lidé si toho ani nevšimnou :
:
pro ně je důležitější myslet na konec občanského roiV
ku, kdy na Sylvestra budou určitě něco provádět, ale
sotva to bude uvažování o svátku svátého papeže Syl
vestra, a o dobrodiníchjpřijatých za poslední rok.
Začátkem prosince bude stejně na ulicích a všude
jako o vánocích : ozdoby, koledy, "vánoční” partie s dě
dou Santa-GLausem, kdo by tedy myslel na konec církevního
roku a začátek nového ?
Shodou okolností se však v Americe na sklonku církevní
ho roku slaví DEN DÍKUVZDÁNÍ, a to snad mnohým připomene,
že by měli za něco děkovat. Ale jinak se bude ponejvíce myslet na kro
cana, na hmsirky, na hosty a partie, a tak těch poctivých díků asi
mnoho nebude. Aspoň pokud máme na mysli naše krajany.
Co tomu všemu asi říká Kristus , když se "namáhal" nám hlásat svou
radostnou zvěst, za nás trpět a umřít na kříži ?
Snad nám jeho slova - známe je vůbec? - znějí
méně skutečněji v praktickém životě než báje
o Krokovi a Libuši, a tak náš život plyne v jakém
si shonu za něčím, sotva kdo myslí za čím.
Tento život však skončí — dříve nebo později a každý z nás předstoupí před Krista, který bude
naším Soudcem i Odplatitelem. Náš vlastní život
mu dá na vybranou říci »"Vejdi, služebníku, v ra
dost Pána svého”, nebo "Odejdi, pachateli nepra
vosti".
Nuže, tyto řádky jsou až příliš málo k shora _ uvedenému tématu, ale snad poslouží k zamyšlení.
V. VÝROČÍ NÁHLÉHO SKONU P. ADOLFA PELIKÁNA, S.J.
18.listopadu budeme vzpomínat při mši svaté a
v modlitbách zesnulého Otce A.Pelikána, od jehož
smrti uplyne letos $ let. Snad už Otec ani našich
proseb nepotřebuje, ale potřebujeme je my. Dost na
šich krajanů, které 0.Pelikán znal, odešlo na věč
nost, a dost se jich vzdaluje naší Misii. Ti posled
ní asi mají "důvod" v tom, že P.Popelka není P.Pelikán, a mají zcela pravdu. Různí lidé mají různé
povahy a schopnosti. "Co však nás může odloučit od
Krista"?. Ten zůstává, a s ním i naše povinnosti.
Českoslovenští

Vás -

skauti

zvláště děti - zvou na
MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK,
který se bude konat v sále HELPERS CONVENT, 3300 W. ADAMS BLVD. v neděli dne
8.prosince od 2.hod. do 6. hod. odpol.

HOLLYWOOD

QUEST

R O Y A L E

H O M E

6O5U Franklin Ave., LOS ANGELES, Ca. 90028
Tělu /213/ U66-2U1

Nový a krásně upravený moderní
domov pro lidi na odpočinku,
zařízený pro pohodlí a bezpečnost.

Česky
Paul

mluvící Manager i
S0L0M0N

/ Přímo u autobusové stanice /

inxirninitiiz
tuxrři wrni {JiřtrvíuL

—TELEFON »

xS.

278-u5i>

@ ¿gS

VHODNÉ DÁRKI KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 11» K zlaté předměty
S VITEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma»

JEWLLRY

R0BERT5

118 So. La Peer Dr., LOS ANGELES, Ca. 9001»8

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
HOMES. INVESTMENTS. MANAGEMENT

Domovy od.
____ 1x76 No.Western - Tel.» HO-3-6131Otevřeno » Denně od 5.P.M.
V neděli od 2.P.M.
V úterý zavřeno.

POLEŤTE
S
NÁMI

DO EVROP! v r. 1973
Týdně lety do Evropy luxusními letadly 71x7 a
707 s výbor, stravou,nápoji a filmy na palubě.
Létáme přesně,levně a spolehlivě na 2-12 týdnů,
v zimě 1971»-5 do Frankfurtu za $1x13, od března
do Kiichova za $1»27, do Hamburku za $ 1x1x5. Le
tenky nutno rezervovat 1x5 dní před odletem. Zlev.
železn. jízdenky,cest.šéky,viza,pobyt v lázních.
TŮMA TRAVEL AGENC!,1726 1/2 Kent Str., Los An
geles, Calif. 90026. - Telef.»/213/ lx83-l»3ÚO.

V

BONA

restauraci

SERA

OFF. 531-2250
RES. 531-2951

w ESTMiHSTEK, CA ■ $2603

MÁŠ-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI “BOL-VEN11.
BOL-VEN tabletky 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
DRUOS
Břetislav JELÍNEK, Fh.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ

Slavnostně se
oznamuje

že se v s ob otu
dne 30.listopadu
a v neděli dne 1. prosince 1971»
konají
V E L K É
V E P R O V É
HOD!

24,ooo vyŠC

10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

SE ZIRAVÍ-TAMÍNEM

LÉPE

POJIŠTĚNÍ VŠEHO DRUHU
za nejvýhodnějších, podmínek.
MLUVÍ SE CESKI - 30 LET V LOS ANGELES.

ALEXANDER A. SHIPLEI.
1x639 Beverly Blvd., Los Angeles, Ca. 90001».
Tel.x 1»6U-1»293

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, NOTÁR, TLUMOČNÍK

v Glendale.

A DáROVÝ EXPERT.
PROJEDNÁVÁNÍ POZŮSTALOSTÍ

Jaterničky a jelítka sebou domů » kus 60 c.
Tlačenka » $ 1.50 LB. -Polévka zdarma .
Věichni
vítáni.

VYRUKOVÁNÍ daKovích FOREM

>

TELEFON

NOVÁ

slouží věem krajanům a krajanským organizacím

Vaěí pozornosti a podpory.
K dosažení

bez

796 - 81x03

stanice - NOVÁ

rozdílu

VLNA.

a proto si zasluhuje

Příspěvky zasílejte na »

AMERIČAN-CZECHOSLOVAKIAN RÁDIO CLUB, P.O.B. 573, PASADENA, CA. 9U02
lepšího vysílání a většího
kruhu
posluchačů

československý rozhlas přenesen na

novou

stanici v Arcadii a na

107.1 F.M. Radia , Také vysílací doba byla změněna na jiný
ž í
den» ve
čtvrtek večer od 9-10 hodin.
Poslouchejte

pravidelně

čsl. rozhl. vysílání a

čas

novou

a

byl
vlnu

příhodněj-

zlepšete je spoluprací

Oznamujeme
české
- 1 - -

Wams

bohoslužby
-■—

-adventníbudou se konat v neděli dne 2U. list opadu 7h
v kapli HELPERS CONVENT "3300 W. ADAHS BLVD.L.A,90018 |

Z /blízko polského kostela - vchod proti 3rd Str./

v 10.30 hodin dopoledne,
Nejbližší výjezdy ze SANTA MONIGA. FRWY jsou t Arlington,
Western Avenue a Qrenshaw Blvd.
Příležitost ke sv,zpovědi je od 9.30 hod, do 10,20 hod.
Po mši svaté bude obvyklá BESEDA v sále pod kaplí
s pohoštěním. Prosíme naše hospodyňky o pečivo a zákus
ky. Pomozte v kuchyni s obsloužením a s umýváním.- Bude
otevřena půjčovna knih a knižní výstavka.
Příští vánoční bohoslužby budou ve středu dne
2f>. prosince v LOYOLA HIGH SCHOOL na Venice Blvd.
Začněte tento nový církevní rok se svědomitějším ko
náním náboženských a národních povinností '
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav POPELKA,S.J.
A DRE S A
a
TELEFON

AD.'iESA A TELEFONNÍ ČÍSLO na českého duchovního správce i
$322 Franklin Avenue
LOS ANGELES, Calif. 9002?.
Nové telefonní číslo : /213/^S 5 ” CD 5 S
/Na dosavdn. číslo U66-2liO6 volejte jen výjimečně : message/

<*~l

Jř

