VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE

SV.CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

A SV. FRANTIŠKA XAV. V SAN FRANCISKU

KALIFORNIE

SRPEN-ZÁŘÍ 19 7 5
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Wzkj znhfwuU non, svotý Wüwe !

která se bude konat

v auditoriu

v

neděli

dne ¡^5. října 1975^ v kapli a

LOYOLA HIGH SCHOOL / mezi Normandie & Vermont Avenue /
1901 Venice Blvd., LOS ANGELES, Ca. 90006
v 10.30 hodin dopoledne.

Příležitost ke sv. zpovědi bude od 9.30 hod. do 10.10 hodin.
Přijité
se přihlásit k národu svatováclavskému, přijáte vyznat
víru sv. Václava, - i když ji snad znáte nebo vyznáváte jen povrchně - ,
přiveCtě své známé, seznamte se s novými krajany.

Po mši svaté, která začne v 10.30 hod, v residenční kapli, bude
poutní
slavnost
a
zábava v auditoriu.

Ve stáncích se budou prodávat perní
ková srdéčka, pečivo, zmrzlina, kyselé 0kurky, knihy růžence, obrázky........
Třeboňský rybník je naplněn kapry
k dobrému lovu. Přijďte si zarýbařit
Vyhrávat bude poutní kapela a flašinetářka Vám zahraje tu 'Vaši".
Chystáme také vzácné překvapení.

Prosíme všechny naše dámy, aby při
nesly pečivo do kuchyně a k prodeji.
Pomoc všech je vítána při prodávání
u stánkú v neděli a při stavění a zdobení
stánků v sobotu odpoledne /U.října/.
Přihlaste se u duchovního správce .*
ADRESA

A

TELEFONNÍ ČÍSLO
na českého duchovního správce :
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon t /213/ 465'0557
Neozvu-li se / jsem třeba v jiných míst
nostech, v přízemí, u domu nebo mimo dům/, volejte /nechte
vzkaz a Vaše telefonní číslo/ na číslo domu : U66-2UO6.

Z

PASTORAČNÍHO
Změna

ZÁPISNÍKU:

poutního

data

Svatováclavská mše v Los Angeles se měla konat 28.
září, jak bylo oznámeno, avšak opomenutí ve školním ka
lendáři způsobilo, že jiný sobotní program v auditoriu
znemožnil přípravy na pouč. Nový rektor v Loyola High
School, který je naší misii velmi nakloněn, nás ujistil,
že se to příště nestane.
Návštěva
J. Bm.Kardin á 1 a
Arcidiecésní kancléř nám oznámil /29.července/ a po něm kardinálův sekre
tář /26.srpna/, že nejdp. kardinál nám vzkazuje, že je mu velmi líto^ že letos
nás nemůže navštívit - oslavy 200. výročí USA ukládají na něho mimořádné po
vinnosti, které časově nemůže zastat -, a že si cení našeho laskavého pozvání.

Srdečné

díky a vřelé: Pán Bůh zaplač

Děkuji všem pravidelným i nepravidelným přispěvatelům na naši misijní čin
nost zvláště těm, kteří i v prázdninových měsících pamatovali, že vydání du
chovního správce na byt, stravu, telefon, benzin, atd. se nezastavila ani o
"prázdninách". Byli jste mezi těmi, kteří pamatovali ?

Duchovní

spr á v c e

je

Vám

stále

k

službám

Někdy si mně lidé stěžují, že se mne nemohou po několik dní dovolat. Jsem11 výjimečně vzdálen - v San Francisku nebo jinde - , pak o tom Otcové v domě
a mnozí krajané, kteří se zajímají o misijní činnost, vědí. Kdo si tak stěžu
je, jasně dokazuje, že náš věstník, který nás stojí tolik peněz, práce a času,
nečtou ani povrchně. Jinak by se v něm dozvěděli, že mne mohou zavolat i
na druhé telefonní číslo nebo zanechat vzkaz /a číslo jejich telefonu/.

Ministrant "ZVONEK"

Ze zdravotních důvodů zastavil dočasně p.
Karel Fisher čtvrteční pravidelné čsl. radio
vé vysílání, které po tolik let sloužilo kra
janům - jednotlivcům i spolkům - po informati
vní, zábavné a kulturní stránce.

Nový
český misálek
Na příštích stránkách naleznete zprávu o
této radostné a pozoruhodné události, jakou je
vydání českého misálku v exilu. Bude znamením
a teploměrem křesčanské horlivosti, kdo a ko
lik krajanů si opatří tuto důležitou liturgic
kou pomůcku. Některým krajanům může pomoci, aby se z pouhých diváků stali aktivními účast
níky svaté Oběti, která nás má naplnit novou
sílou, odvahou a radostným zápalem pro náš
každodenní život.
Pomoc - Pomoc - Pomoc
ZVONEK x " Zda-li jsme měli
Po některých slavnostech, které samy mluví
na táboře dost povyražení?
o velké námaze a spoustě času, jež ode mne a pár
Ani se, Sestro, neptejte
•pomocníků vyžadovaly, mohu častěji zaslechnout:
nProč jste nás nezavolal? Byli bychom Vám po
mohli ." - Skutečnost je taková, že ani časově ani finančně si nemohu dovolit

volat na všechny krajany, kteří přicházejí v úvahu. Každý přece ví, že před
každou českou mší svátou - zvláště před většími slavnostmi - je třeba mnohé
připravit den před tím /většinou v sobotu odpoledne/ a během týdne mi každý
může sdělit, zda je volný a ochotný mi v něčem pomoci. Je to konečně Vaše
slavnost a V a Š e pouč , na kterou se máte připravovat, a vzhledem k ní má
te být ochotni se zřeknout výletu nebo jiné návštěvy. Nemůžete-li pomoci, mů
žete aspoň pozvat na bohoslužby jiné, nabídnout jim dovoz, atd. Kdo své křes
ťanství chápe opravdově, a kdo má srdce na pravém místě, najde mnoho příleži
tostí, aby si získal osobní zásluhu na práci ke chvále Boží a prospěchu bliž
ních. Přihlaste
sel
Kdo
rychle dává - dává dvojnásobně
Tak zřídka se odvažuji - s ohledem na svízelné poměry - apelovat na Vaši
štědrost a snad i za to budu pykat v očistci /nebo v pekle ?/. Tentokráte
však přikládám k věstníku prosbu o pomoc, protože jsem si vědom, že máme jen
proto málo, že málo rozdáváme, a že Pán Bůh nenechá bez odměny ani podání
sklenice vody žíznivému. Kromě toho je známo, že většina dobročinných akcí a
podniků nepřichází z kapes bohatých, nýbrž od těch, kteří mají nedostatek.

95.NAR0ZENINY

PANÍ VLASTY
ČERNOVSKÉ

Paní Vlasta Cernovská
rozená Červená, se dožila dne 11.
září 1975 devadesáti pěti let.
Narodila se v Praze jako dce
ra majitele populárního hotelu a
restaurace 11 U Zlaté Husy 11 na
Václavském náměstí v Praze, dne
11. září 1880. Již v mládí jevila
zájem o sport a pokrok a tak se
stala první českou vzduchoplavkyní,
když v roce 1895 u příležitosti ná
rodopisné výstavy v Praze se súčastnila se známým kapitánem balonové
plavby F.F.Wandasem letu balonem
z Prahy do Uhříněvsi.
Provdal a se v r.1900 za MUDRa
Josefa Cernovského, plukovního lé
kaře tehdejší rakouské armády. Dr.
Cernovský byl známý nejen jako lé
kař, nýbrž též co vynikající mate
matik a vědec. Za tehdejších poměrů
a zejména pro rozhodnutí posílat
své děti do českých škol, byl často
překládán na odlehlá působiště. Tak
byl v 1.světové válce přidělen na
velmi nebezpečný úsek v Haliči, kde
podlehl cholerové nákaze v r.1915Paní V. Cernovská oslavila své 95. narozeniny v L03 Angeles u své dce
ry Olgy Urban-Krátké, s rodinami vnuka a vnučky. Její syn,Dr.Ing.Arch. Jo
sef Cernovský, bratr paní Olgy, žije v New Yorku. Paní Vlasta Cernovská je
ve znamenité péči krajana p.Viktora Horovitze v jeho pensionu Victor Royal
v Glendale. Naše Misie a celá krajanská veřejnost přeje pí V.Cernovské
hojnost zdraví, mnohá šťastná léta a Boží požehnání

O

POUTI

A O MISII

Dost krajanů v Los Angeles má dosud nesprávný nebo neúplný názor na na
ši Misii. Vysvětlil jsem nejednou, že se podle přání arcidiecésní správy
naše Misie má nazývat “Apoštolátem mezi Cechy“. Tento apoštolát se vztahu
je i na Slováky, i když se ve věstníku píše a v kostele mluví česky. Také
právem můžeme mluvit o apoštolátu mezi Čechoslováky.
Tento apoštolát či Misie není spolkem a spolkových výrazů nebo
funkcí užíváme pouze analogicky.
Jako Církev, která je nadpřirozeným organismem a útvarem, lze pochopit
jen "s hlediska věčnosti" nebo zrakem uvědomělé víry, tak i naše Misie ,
jejíž poslání je totožné s posláním světové Církve, může být chápána jen
v tomto zorném úhlu.
Kdo tedy patří nebo má patřit k naší české Misii? Mnozí by asi řekli,
že jen ti, kteří se k ní přihlásili nebo ji podporují. Kdo se však zamys
lil nad předcházejícími řádky, dojde snad k jinému závěru : poslání Misie
se vztahuje na všechny krajany.
Účelem našeho apoštolátu - v ráme i národního cítění a tradic - je vést
lidi k poznání Boha, utvrzovat pevné ve víře k vytrvalosti, ukazovat směr
a cestu těm, kteří jsou na křižovatkách života bezradní stran poslání člo
věka, stran věčného určení nebo umístnění v Božím universálním plánu.
Máme-li na mysli, že nás všechny stvořil Bůh, že Kristus poslal kázat
své evangelium nám všem, že všichni jsme povoláni k jednomu cíli,' že jed
nou všichni staneme před, soudnou stolicí Boží, že budeme vydávat počet ze
všech svých slov a skutků, pak snad usoudíme, že smysl svého života můžeme
nalézt jen v poznání a sledování vůle Boží.
V tomto plnění vůle Boží máme si navzájem pomáhat tím spíše, že nás pojí
společný původ, zděděné tradice , a že jako národní společenství mamě před
Bohem, před světem a před spolukrajany doma určité povinnosti a závazky.
Tato sounáležitost a společná zodpovědnost měla by se projevit v celé
činnosti a podnikání naší Misie. I svatováclavská pouč by měla být cílem
a výsledkem vědomé spolupráce. Neběží zde o hledání své vůle, o osobni cí
le, o pouhé uplatnění schopností, o hmotné zájmy. Hledat království Boži a
jeho spravedlnost — to máme konat na prvním místě. Co jiného nás uschopní
k věčné odměně ? Gím jiným si zasloužíme věčný život ?
Mnozí křesčané a bohabojní lidé ve svobodném i zotročeném světě přináše
jí pro své přesvědčení velké oběti, ba riskují i život.Oni aspoň částečně
pochopili, že "Bohu sloužit znamená - kralovat".
Bylo by i mezi námi v Kalifornii mnoho víc spokojenosti a radostí, kdy
bychom svědomitěji a ochotněji plnili své náboženské a národní povinnosti.

RADOSTNÁ ZPRÁVA
PRO

EXIL I PRO

DOMOV •'

To, co se pro nedostatečný odběr zdálo být
pouhým snem, se právě uskutečnilo :
KŘESŤANSKÁ. AKADEMIE v Římě vydala český
“Nedělní a sváteční Misálek".

Od nynějška každý účastník na českých bohosluž
bách může mít v rukou Misálek, který s dříve vy
daným “Kancionálem" poskytne věřícím nejen možnost
odpovídat, nýbrž se i súčastnit aktivně mešní li
turgie.
Misálek je v krásné kapesní úpravě a obsahuje
téměř 1000 stránek. Přesto stojí pouze $10.00.

Pisálek si můžete objednat na naší adrese
nebo si jej koupit - pokud nám vystačí prozatím
došlý počet - při naší svatováclavské pouti.
K vůli nezaměstnanosti nebo jiným těžkostem,
můžete si Misálek objednat nebo koupit na měsíční
splátky po 1 $. Za necelý rok budete mít Misálek
zaplacený.

Vzhledem k zájmu, jaký se projevil v našem exi
lu o tuto cennou a praktickou příručku, může být
Misálek brzy rozebrán, a proto každý, kdo si chce
knížku zajistit, a£ si ji co nejdříve objedná nebo
předplatí.
Česká Duchovní Služba
£322 Franklin Avenue
HOLLYWOOD, Calif. 90027

DO VEČNE.HO
ŽIVOTA
NÁS
PŘEDEŠLI :
JENNIE

LUDMILA

SHIMEK

Dne 30. května 197S do věčného
života vstoupila naše krajanka
pí Jana Ludmila SHIMKOVÁ z May
woodu. Narodila se v Nebrasce a
do Kalifornie přišla před 30-ti
roky.
Náležela do farnosti sv.Růženy
Limské v Maywoodu a byla též člen
kou našeho růžencového sdružení
sv. Ludmily.
Mezi pozůstalými jsou její man
žel Jan, její sestra pí Emma ZO
CHOL s dcerou IRENOU a synem JERRYM v Maywoodu a mnoho neteří a
synovců po celé Americe.
Růžencová modlitba se konala
v kapli Bell Mortuary v pondělí
večer a její tělo bylo uloženo
na hřbitově Calvary v úterý dopo
Z leva : Manželé Jan a Jana Šimkovi, pí Emma ledne. Pohřbíval ji Msgr. John
Zochol, Irena a Jerry Zocholovi.
Cummings. - AČ odpočívá v pokoji.
JIŘÍ
JIRKA
Tragickou smrtí zakončil svůj pozemský život mnohým krajanům známý p. Jiří
JIRKA. Zádušní mše svátá byla za něho sloužena ve středu dne 3.září v 7.30 ve
čer v kostele Blessed Sacrament v Hollywoodu. Na mši svaté byla přítomna jeho
manželka Květa, jeho dcera a syn s početnou skupinou krajanů. Vzpomínkové pro
jevy po čtení evangelia učinili p.Jiří Karger a p.Pavel Páv. - R.I.P.
MARIE

HESOUNOVÄ
Ctih.Sestry Boromejky ze
Strakonic, Bohumila a
Praxeda Hesounovy, nám oznámily, že k věčné odmě
ně a životu povolal Pán
Bůh jejich devadesátile
tou maminku, pí MARII HESOUNOVU na svátek Promě
nění Páně /6.8.7!?/.
Její život až do konce
byl vyplněn modlitbou a
dobrými skutky. Obětavě
jí dosloužil její syn.
Druhý její syn - známý katolický novinář a so
ciální pracovník - žije v Clevelandu.

Sr.BOHUMILA se Sr.PŘEDSTAVENOU

Blahoslaveni - kdo v Pánu umírají .

FRANTISEK

MIKEL

V neděli dne 7. září
1975 byl v odpoledních
hodinách kostel sv.Bar
bory v Santa Anna přepl
něn neobvyklými návštěv
níky í konala se tam od
polední mše svátá pro
křesťany ze South Viet
namu, a Bůh ví, odkud se
ten velký počet, v němž
byl i vietnamský kněz a
několik řeholních sester,
shromáždil.
Sotva se však parko
viště u kostela vyprázd
nilo, již tu byla jiná
vozidla. V jednom z nich
byl malý František, jehož
rodiče pp. Josef a Eliza
beth MIKEL-ovi přinesli_
ke křtu. Před dvěma roky
byl to jejich Jozífek,
který tu byl pokřtěn.
Tentokrát však kromě
křestních kmotrů, jimiž
byli pp.Carlos a Věra
HERRERA, byli přítomni i
rodiče p.Mikela pp.Fran^tišek a Marie MIKEL-ovi,
kteří zde byli návštěvou
z Československa.
Křest vykonal český
duchovní správce P.Jar.
Popelka,S.J.
Na slavnost se dosta
vila i rodina SRNKOVÁ,
která bydlí nedaleko, a
manželé Eva a Mike MIKSOVI.
I kdyby to nebylo plá
nováno, přítomnost tolika
muzikantů by si vyžádala,
aby se prokázalo, že jsme
muzikantský národ.
Malému Františkovi
přejeme, aby rostl v báz
ni Boží a naučil se ře
čem svých rodičů aspoň
částečně.

ED ÚČASTNÍCI SKAUTSKÉHO TÁBORA U EAGLE LAKE
MI A STALETÝMI JALOVCI

I

STAROSTÍ

SKORO

NÁCTI

KŮ

PH

NA

DVA TÝDNY

TTI
PRVNÍ

m

ES STANOVÁNI POD SOSNA

MOTOROVÝ ČLUN ZPŮSOBIL MNOHO RADOSTI
RYBU, KTEROU ULOVIL LUMÍR, JSME ČEKALI

NEZAPOMENUTELNÝ "MIKE" V TŘETÍ Z DVA

PLÁNOVANÝCH "CHAT" NA NAŠEM TÁBOŘIŠTI

LU PO ODJEZDU JUNÁ

"VTRHLO" NA TÁBOŘIŠTĚ VOJSKO, POD JEHOŽ RUKAMA ROSTLY NOVE CHA

TY, MIZELY BALVANY S BŘEHU A DO JEZERA NARŮSTAL

NOVÝ "PIEPl".

TELEFON «
278-1159
278-1185

tWXLTt 4XMÎL {JiřtnAa-

VHODNÉ DÁRKY KE V 5 E M PŘÍLEŽITOSTEM
- Ul K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě

krajanská

firma»

ROBERT'S JEWELRY
118 So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 9OCÍx8
91x13 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

[ Brttaarant|7

*•

_HEART OF EUROPE RESTAURANT____ i
U76 No.Western - Tel.i H0-3-6131—
Otevřeno i Denně od 5.P.M.
V neděli od 2.P.M.
V úterý zavřeno.
POLEŤTE S NÁMI
DO
EVROPY
kteroukoliv neděli na 2
až 12 týdnů luxusními
velkoletadly 71x7 a 707
s výbornou stravou, nápoji a filmy na palubě,
přesně a spolehlivě, za $513 do Frankfurtu a
zpět. Letenku nutno objednat 65 dní před od
letem. Víza, cestovní Seky, léčebné pobyty,
plavby ve středomoří, lety kolem světa, plav
by na řekách, žádné problémy s váhou zavazacSL
Pištět TŮMA TRAVEL AGENCY, 1726 1/2 Kent Str.
LOS ANGELES,Ca.90026. Te.t/213/ 1x83-1x360.

VŽDYCKY

STOJÍ

ZA

5631 N. FIGUEROA ST. LOS ANGELES, CA.
/213/ 255-0123 or 255-15L3
9OOlx2

MÁff-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,
VEZHI "BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů j i 2.90
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů » $ 3-98 ,

na 10 týdnů jen $ 6.98 -

poětou vyplaceně a se zárukou — dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BRACH, Calif. 92652
žíraví slouží

lépe

se ziraví-tamínem

TO

si zajet
- sám nebo s přáteli, rodlnou-

DO

NE J V g T 5 í HO
českého

RESTAURANTU
▼

ANGELES

LOS

720 E. COLORADO BLVD. GLENDALE

Zavřeno

v

pondělí.

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi,prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,Westwood
JOE HENRY CO., REALTORS
2010 Wilshire Blvd.,SANTA MONICA,GA. 901x03
Tel.t/213/ 829-5UU
Res.: 395-3025

ALFRED SRNKA
BROKER, NOTARY. COUNSELOR

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments. Management

Domovy od. 024,000 výše,
10075 MCFADDEN
AT BROOKHURST 8T.

W ESTMIN5TER,CA. 526B3

OFF. 531-2250
RES. 531-2051

SVATOVÁCLAVSKÉ
ČESKÉ BOHOSLUŽBY A

POUŤ

V SAN FRANCISKU
Krajané ze San Franciska a okolí,

z technických důvodů se stalo, že
se svatováclavská pouč v Los Angeles musela přeložit na 5. říjen, a
tím se krajanům v San Francisku letos dostalo privilegia, že mohou
mít svatováclavskou slavnost právě v den svátku sv.Václava
v neděli dne 28. září 1975>.
S v atováclavská

mše
svátá bude sloužena . .
v universitní residenci Otců Jesuitů v 10.hodin dopoledne.
Vchod
do
kaple je naznačen na diagramu. Kaple se
nalézá v budově při Parker Avenue naproti /avšak na stejné straně
ulice/ universitního kostela sv. Ignáce. Můžete parkovat jako obvyk
le při Loyola Halí , nebo na universitním kampusu poblíž kostela,
kde však v neděli bude těžko nalézt vhodné místo. Od Loyola Halí to
však pěšky není daleko.
Přijňte na mši svátou včas, abyste nepohoršili Otce, kteří
Vás snad potkají. Příležitost ke sv. zpovědi bude od 9.30 - 9.^0.

«1

Po
mši
svaté
se bude konat vLoyola
Halí
/ve větším sále pod kaplí/
poutní
slavnost,
při které budou ve Stáncích vystaveny k prodeji : perníková srdéčka,
pečivo , - prosíme naše dámy, aby napekly koláčů a pečivá - , kyselé
okurky, nápoje, knihy, pohlednice, atd.

Pozvěte na svatováclavskou mši svátou a pouč známé krarjany /každý ač zatelefonuje aspoň třem známým/ a připravte se na trtto vzácnou příležitost. Budete si moci dát zahrát na pravý
český flašinet
tu "Vaši" písničku, a nekoupí-li někdo per
níkové srdéčko Vám, můžete způsobit radost druhým Vy.

