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ZÁHADA A TAJEMSTVÍ
Většina lidí je přitahována něčím záhadným
a neznámým, avšak obvyklá zvědavost se u lidí
zpomaluje nebo zastavuje, když se jedná o zá
ležitosti nebo bytosti skutečného
duchovního řádu.
Mýšlení je duchová činnost a ta prý ,fbolíl'
Proto se lidé raději obracejí k prostřed
kům, které za ně myslí - k radiu a televisi - nebo je od myšlení odvá
dějí,- k moderní"hudbě", v níž
mechanický rytmus a krkolomná
technika nahrazují uměleckou
harmonii a ethický řád.
0 Bohu, o duši, o Církvi mluví lidé
ne proto, aby se dali poučit, nýbrž aby
vyjádřili, co si o tom sami myslí nebo
představují. Avšak to jen zřídka kdy
VětŠinou
na vědce, umělce,
kdo. XXWW-M—• si
UX hrají
XXX XXJ-X^XXXX
------- XXX.XXJ
-odborníky a *
-------* vícovšecko, a předstírají, že do těchto oborů naboženství nemá co mluvit. Jako by se každou vtěřinou neblížili k okamžiku,
kdy "budou klást počet z vladařství svého". Smrti se nikdo nevyhne.
Kdo však si nejen "hraje na vědu", ale také se snaží z vědeckých po
znatků udělat rozumové závěry, ten ví nebo doznává s Openheimerem , že
s každou vědeckou odpovědí nastupují nové otázky, takže se záhada a ta
jemství života^ hmoty a vesmíru nejen neumenšuje, nýbrž stále roste.
Přesto zbožňujeme vědu,/i když vede do neznáma/ aniž bychom hledali
pravdu, a zavrhujeme víru, která vědecké poznání obohacuje zjevením věcí
rozumem nepoznatelných. Autorem zjevení je sám autor vesmíru.
V mnohém ohledu si poznatků vědy ani nevšímáme nebo z nich neděláme
žádných závěrů. Víme /či jen věříme?/, že se všemi lidmi stojíme na této
zeměkouli směrem ke středu země, a těžko bychom se přeli o to, kdo na ní
stojí, visí nebo chodí jako po zdi. Při tom se nejen otáčíme s celou ze
měkoulí závratnou rychlostí kolem zemské osy, ale zároveň letíme vesmí
rem podél vytčené dráhy. Biliony miliónkrát větších těles krouží s námi
vesmírem přesně jako hodiny. Věda tento řád pouze objevuje.
Zadíváme-li se do mikroskopického světa atomů, můžeme v astronomic
kých vzdálenostech - vzhledem k "velikosti" částic, kroužících závratně
kolem jádra - pozorovati nový vesmír.
Měli bychom z tohoto poznání učinit aspoň jeden závěr : Jestliže nás
věda ve hmotném světě staví před tajemství, které s novými poznatky ros
te, proč bychom se měli divit nebo se stavět odmítavě k tajemstvím, kte
ré se týkají duchové oblasti?
Na minulých stránkách Věstníků jsme se dotkli otázek, proč je Bůh na
tomto světě nepochopitelný, proč se nám "skrývá". Přesto nám zjevil mno
ho o své přirozenosti a životě /tajemství Nejsv. Trojice/ o své vůli/BoŽí přikázání/ a o prostředcích spásy / Církev a svátosti/, a tomu se má
me nejen podivovat, nýbrž se snažit porozumět a praktikovat.
Naše knihovna a půjčovna /k disposici všem krajanům/, i když tvoří
jen část toho, co bylo napsáno o obsahu Božího zjevení, poskytují dosta
tečné vzdělání, aby nikdo, i když jinak učený, nemusel platit v náboženkém ohledu za nevědomého.

"h VZAL CHLÉB, UČINIL DÍKV, LÁMAL A DAL JIM (3EJ) SE SLOVY:
„TOTO JE TĚLO MÉ, KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.TO ČIŇTE NA
MOU PAMÁTKU I " TAKTÉŽ VZAL PO JÍDLE I KALICH A ŘEKU
„TENTO KALICH JE NOVÁ ÚMLUVA ( POTVRZENÁ} MOU KRVÍ,
KTERÁ SE ZA VÁS VYLÉVÁ"
Lukáš 22,19-20.
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bohoslužby

Mše svata a průvod k poctě královny máje se konaly
v konvente Sester ’’Pomocnic duší v očistci“ na Adams
Blvd. Průvod s korouhvemi se konal v zahradě neobvyk
lou cestou za zpěvu lurdské písně, kterou doprovázel
na harmoniku p.Alfréd Srnka.
Před lurdskou jeskyní byla zakončena pobožnost lita
niemi k Panně Marii.
Obvyklou varhanici pí Evu Mikšovou, jejíž manžel byl v těch dnech od
vezen náhle do nemocnice, zastupovala pí Eva Plachá, která tento úkol
zastávala již několikrát. Pan Mike Mikš byl postižen novým záchvatem i
v nemocnici a byl již operován na srdce. Po úspěšné operaci je pacient
v uspokojivém stavu, ale každý si dovede představit to "záhořovo lože",
než se zlomení žeber a ostatní operační řezy zahojí. Přejeme mu brzské

světový

EUCHARISTIÍ KY KONGRES

Světový Eucharistický Kongres se každým dnem blíží. Pokud je mi zná
mo, súčastní se ho 6 členů naší misie. Přípravný výbor ve Filadelfii,
který se stará o hojnou krajanskou účast na kongresu, dokončuje všechny
přípravy / mešní texty, výstavky, pozvánky, občerstvení, ubytování, atd/
které vyžadují mnoho času i nákladu.
Naše sbírka na tento účel vynesla dosud $213.71. Kdokoliv si přeje
mít aktivní účast na tomto dobrém díle, které má representovat naše kra
jany a naši vlast před světovou veřejností, aí pošle příspěvek na naši
adresu s poznámkou, že je to na tento účel.

SBÍRKA "

'Cá&kiL' JQ>i^£ovu/ "

Dalšími dary rodiny p.Pavel
Ministrant "ZVONEK"
Pískatý a vzdáleného přítele/Zn.
He knows/ tato sbírka vystoupila
na $618.£0, a zbývá ještě vybrat
$U81.£0.
Krajané v Los Angeles větši
nou nereagovali na tuto prosbu
a zapomínají na slova Kristova :
"Dej a bude ti dáno", "Jakou mě
rou měříte, takovou vám bude od
měřeno ".
stná
zpráva
Smutný dojem z nevšímavosti zdejších
krajanů /ve velké většině/ zaplašila
v těchto dnech radostná zpráva od sl.Ma
rie Peckové z Hrabyně :
"...Dnes Vám píši s velkou radostí,
■že už od 9. května jezdím na elektrickém
vozíku./Příbuzní a přátelé obstarali na
bité baterie a přijeli, aby vozík sesta
vili a byli přítomni tak významné chví- ZVONEK t "Už vám běžím, Otče,
zapálit doutník
li,>zAni jsem tomu nechtěla věřit, že ten

hezký vozík je můj a že mohu sama jez
dit. Ani Vám nedovedu napsat, jak je mi
dobře, když nemusím čekat, až někdo
přijde, ale sama si zajedu, kam potře
buji. Byla jsem na něm dvakrát v koste
le. Jsem vděčna všem, kteří mají na tom
zásluhu, že jsem aspoň trochu samostat
ná. Nemohu zapomenout, modlím se denně,
aby Vám Pán Bůh za všechno, co jste pro
mne vykonali, žehnal.... ”
Na vedlejším obrázku je se šťastnou
nyní sl. Marií také sl. Anně Marie
Mainquet z Francie, která objednala a
odeslala elektrický vozík. Se svým hras
trem navštěvují Československo již po
léta a přinášejí útěchu mnoha našim ne
mocným. Také letos navštíví naši vlast.
V dopise, v němž oznamuje odeslání vo
zíku, píše...nI doni understand very
much the Czech. To je škodaí"

Tábor vCuyamaca
,
.
.
,
čsl. skautský Oddíl chlapců a děvčat v Jižní Kalifornii pořádá
STANOVÍ TÁBOR pro všechny chlapce a děvčata čsl. původu a jejich přáte
le ve dnech 20 až 26. června 1976 - v Cuyamaca Rancho Statě Parku asi 120 mil od centra Los Angeles. 0 informace volejte :
Iva Procházková /213/ 997-935Ů
Luboš Jednorožec /7111/ 531-18113.
Příjezd dětí na tábor : mezi 13 až 15 hod./20.Vl/.
Odjezd dětí z tábora : mezi 10 až 13 hod. /27.Ví/.
N.B. Rodiče, kteří se v neděli dne 27.června súčastní českých cyrilo
metodějských bohoslužeb,/jak se sluší a patří/ mohou si pro děti při
jet již v sobotu odpoledne.
Tábor u Eagle Lake
Prozatímní termín tábora je zajištěn od 13.do 25. srpna. Mohl by
však být prodloužen do U. září. Tábor se bude konat na jižním břehu je
zera a vede až k němu asfaltová cesta. 0 informace volejte :
Iva Procházková, 8009 Brimfield Ave., Van Nuys, 911101,
Luboš Jednorožec, 161109 Mt. Keller Cir. ,Fountain Valey, 92708.
Půjčovna

knih

Po naší české mši svaté dne 27. června v Helpers Convent na Adams
Blvd. bude otevřena půjčovna knih, aby ti, kteří již po měsíce mají vy
půjčené knihy, mohli je vrátit ještě před prázdninami, a zároveň poskyt
nout příležitost k zapůjčení knih těm, kteří budou mít o prázdninách
víc volného času na čtení.
v .
Žádáme všechny krajany, aby použili bohatého
výběru naší půjčovny k nutnému náboženskému sebevzdělání, bez něhož
právě nej základnější životní otázky mohou zůstat na dně duše a působit
zkreslený názor na život, na náboženství, na Církev....

LOS ANGELES

Oad&inaíionaL
HERITAGE
FESTIVAL
K 200-letsnu vý
ročí. samostatnosti
USA konal se ve dnech
22 - 23 května 1976
v Los Angeles mezi
národní festival ná
rodního dědictví ná
rodů., které tvoří o—
byvaíelstvo města
Los Angeles.
Po dva dny pořáda
ly různé skupiny ná
rodní programy : tan
ce, zpěvy, atd. na
několika pódiích při
Nain Street. Českou
národnost represen
tovala místní tSLocvičná Jednota SOKOL,
která svými tělocvič
nými ukázkami a tane
ční skupinou sklidi
la pochvalný potlesk
diváků.
Na Main street mezi Ist St .a Temple
- vystavovaly jednot
livé národnosti ve
Stáncích, čím přispě
ly k růstu americké
kultury.
Csl. dva stánky
byly sice připraveny
dost improvisovaně,
protože chyběly před
běžné informace, ale
za pomoci několika
organizací byly vy
baveny důstojně.
V náboženské čás
ti výstavky budil po
zornost obraz blah.
Jana Neumanna, nama
lovaný mistrem J.Zavřelem k tomuto úče
lu, obraz sv. Václa
va, Pražské Jezulát—
ko a seznam česko-amerického katol. du
chovenstva,.
Spolupráce přines
la ovoce. - Vivant
sequentes

’’Dědictví. Otců. Zachovej nám, Pane ."
Chci psát o tom, čin se o náš šv.CýřiTa Me
toděj nejvice zaslouží.! i, ale musím začít vý
rokem tak vzdáleným, který je v různých obmě
nách slyšet i od dobrých lic£ : '* NEMUSÍ H

CHODIT NA MŠI, JEN KDYŽ DOBŘE ŽIJI

Co tím lidé myslí, říkají-li, že dobře žijí,
že jsou věřícími, dobrými lidmi, katolíky, pře
stože nechodí na mši svátou, ba ani se necítí
k tomu povinni ?
Jaké měřítko mají přo to být dobrým, věřícím
křesťanem ? - Je jisté, že si nějaké osobní mě
řítko najdou jako na omluvu pro každou póvinnosi
k Bohu. Budou však podle toho měřítka souzeni
na věčnosti ?
Nevěří-li ve věčný život, proč vlastně chtě
jí být nebo se zdát dobrými ?
Místo dalších otázek vyhledejme raději ně
kolik odpovědí z dědictví Otců, které máme stále lépe poznávat :
Bůh nám dal svobodnou vůli, abychom se sami rozhodli pro svou spásu
podřízením se Jeho vůli. Tím si ji jaksi i‘ zasloužíme.
Podřídit se Jeho vůli - to je to jediné, co Bohu můžeme dát. Nic ji
ného Bůh nepotřebuje a nežádá, - nic jiného ani nemáme.
Boží vůle je i pro nás to nejlepší a nejprospěšnější.
Proto v náboženství běží hlavně o to : plnit vůli Boží. To předpo
kládá, že ji můžeme poznávat.
Bůh svou vůli zjevil skrze proroky a patriarchy, skrze autoritu sta
rozákonní Církve, a v Novém zákoně skrze svého Syna, Ježíše Krista.
Kristus založil Církev - na skále/petros/- , které řekl :"Kdo vás
slyší, mne slyší." "Cokoliv svážete na zemi bude svázáno i v nebi. "
I po Kristově nanebevstoupení můžeme /ba musíme/ mít možnost pozná
vat vůli Boží, abychom ji plnili.
My všichni jsme Kristovou Církví /doufejme, že ne jen suchými rato
lestmi/, ale ne všichni můžeme rozhodovat pro' sebe nebo pro druhé, co
je dobré, co je vůlé Boží. To bylo uděleno nejvyšší autoritě Církve.
Mezi přikázáními, které nám Bůh dal, je x"Pomni, abys den sváteční
světil". Jak jej máme světit, to nám vysvětluje nejvyšší autorita Cír
kve x"Mam se v neděli a v zasvěcené svátky zúčastnit celé mše svaté".
Nedcvedu-li z četby Písma, z historie Církve a z rozumového uvažová
ní poznat a pochopit, že dosud skrze autoritu Církve učící můžeme sly
šet hlas Boží, nebo nechci-li to přijmout, jaké právo mám na posuzová
ní, co je dobré a co je zlé ?
přesvědčit
Poctivé studium Bible, historie a rozumné uvažování musí ^člověka,
který hledá pravdu a chce dobře žít, o tom, že bez této autority by
ani náboženství, ba ani zjevení Boží nemělo smyslu. Kdo by nám mohl zarručit, že jeho výklad vůle Boží je správný ?
Důležité je také vědět, že si Bůh nejen přeje, abychom plni li Jeho
vůli, ale též vyžaduje, abychom ji plnili ne, jak sami chceme /k tomu
jsme všichni velmi náchylní a to je příčina různých náboženství/, nýbrž
jak On chce. "Ne ten, kdo mi říká Pane, Pane..." I k tomu je třeba stálé
zákonité autority.
K té nás svým příkladem sv.Cyril a Metoděj vedli, a to je v jejich
dědictví to nej důležitější. To nám zachovejte, sv. Cyrile a Metode í

MICHAELLE MARIE

MA R

S

í C K O VÁ

Dne 2. května 1976 byla českým du
chovním správcem pokřtěna Michaelle
Marie, dcera manželů Stanislava a Aleny Mař šiškových z Ventury, Kalif.
Křest se konal v kostele the Blessed Sacrament v Hollywoodu, kde byli
manželé Maršíškovi oddáni, a také je
jich první syn Danny tam přijal svaty
křest.
Povolení ke křtu v jiném než far
ním kostele bylo vyžádáno z farnosti
Our Lady of Assumption ve Ventura,
kde rodina Maršišková bydlí, Podle
církevního zákoníku má každá -rod-ina
i jednotlivec náležet do katolické
farnosti, ve které bydlí, a právo
křtít jejich děti, oddávat ne
věstu ... náleží místnímu fa
ráři. Naše misie není far
ností, jinak byste měli povin
nost chodit do českého kostela
každou neděli. Tato po
vinnost se vztahuje na Váš
farní kostel.
Proto každý, kdo si přeje,
aby český správce je oddal ne
bo pokřtil jejich děti, má vě
dět, ve které katolické far
nosti žije, i kdyby tam bydlel
jen krátkou dobu.
Kmotrou Míchaelce byla její
teta sl .Marie HROBAfíOVÁ.
Při křtu byli přítomni :
její bratr Danny, její dědeček
p. Josef Hrobař, manželé Vačíurovi s dcerou Lindou, pí Josefína Roderová, manželé Hrabco
vi.. .
Další přátelé se dostavili
na hostinu, která se konala
v jejich novém domě ve Ventura.

SVÁTOST KRTU je
ž ň o Vú’-*
zrození k nadpřirozené
mu životu, který nám při naro
zení - vlivem dědičného hříchuchýbí. Mají-li rodiče vychová
vat děti v katolické víře, je
třeba, aby sami ji praktikova
li a ji znali. Proto je nyní
obvyklou praxí, že je kněz žá
dán před křtem, aby rodičům
poskytl katechetickou informaci.

-<

Při naší májové mši svaté dne 16. května 1976 byly v konventě Sester
Society of Helpers na Adams Blvd. zrozeny k nadpřirozenému životu
Libuše
a
Tamara
ZBOÍÍILOVY z Arkadie se svolením
jejich místního faráře P.Rolanda Zimmermana z farnosti Annuntiation, Arcadia.
Zprávu a fotografie otiskneme v příštím čísle našeho Věstníku.
LIBUŠE

ANN

HALFAROVÄ

Dne 2Jj. května 1976 přijala v kostele sv. Alžběty /St. Elizabeth/ ve Van
Nuys svátostkřtu
dcera manželů Franka A. HALFARA a Georginy
M.B. HALFAROVÉ, roz. Ghirni, Libuše
Ann.
Jejími kmotry byli Vladimír a Zdenka KYTLICOVI.
Křest vykonal podle nového obřadu český duchovní správce misie sv.Cyrila
a Metoděje P.Jaroslav Popelka, S.J.
Při křestních obřadech byli
přítomni rodiče pí Haifaro
vé pp. Pavel a Anna Ghirni,
Libuščina sestra Michelle
a dvě dcery manželů Kytlicových : Michelle a Elizabeth.
Křestní hostiny se pak súčastnili i manželé Zbořilovi
s nedávno pokřtěnými čtvojča^
ty Libuškou a Tamarou.

Při křtu svátém se zbavu
jeme dědičného hříchu, t.j.
ztráty posvěcující milosti,
ve které bychom se zrodili,
kdyby nebylo Adamova hříchu.
Duše se stává chrámem Bo
žím, příbytkem Nejsv. Troji
ce.
Dostává se nám práva na
"patření na Boha" v nebi, t.
j. dar, který si na tomto
světě nedovedeme ani předsta
vit. "Oko nevidělo..."
Stáváme se údem mystické
ho Těla Kristova : Církve.
Jsou nám uděleny vlité
ctnosti víry, naděje a lásky.
Mohli bychom ještě přidat,
že křest zavazuje rodiče a
kmotry ke křesťanské výchově.
Kdo aspoň všeobecně zná
význam předešlých darů a vý
sad, ten pochopí, jak poše
tile jednají rodiče, kteří
křest odkládají nebo zcela
zanedbají s poukazem: "Však
oni si pak sami vyberou.11

Chodská svatba sobota 24. dubna 1976

K SVÁTKU

OTCŮ

PŘEJEME VŠEM
TATÍNKŮM

MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKU
MANŽELEK A DĚTÍ%

SPOKOJENOST 1 TRPĚLIVOST

A

BOŽÍ

POŽE.UNÁNÍ !

7)eaA>
l have six youngsters. The
oldest is seventeen and the
youngest is four. Our family is
not a happy one right now
because my two oldest, a boy
and a girl, won’t talk to me,
except to ask for money. I can’t
let them do what they want,
and they just won’t do what I
say, so we fight and argue. It
makes me very unhappy. I get
the feeling they hate the sight
of me. Have you any sug
gestions?
Sincerely.

Dear Dad, Low on Happiness,
A man who cares enough to write that
letter could not really be hated by his children. Perhaps your peace of mind will depend
on a little thinking along the following lines:
1) For one thing, you mentioned that you
have younger children. Sometimes the teen
agers see parents as very partial to the charms
of the small fry, and they react by trying to
ignore their parents and thus punish their
seeming preference of children. I think you
can take it from there.
2) May 1 suggest that you stop thinking of
your teen-agers as brooding, challenging you?
Actually, they sort of envy you. Can you
blame them? You have it made: your job,
your profession, your house. They have
nothing: no money, an incomplete education,
no job. They can’t argue with that, and often
the only reaction they can think of is to sulk
and cut you off wherever they can. I don’t
say they are right; they are simply on their
first time around, like we all once were. Come
on, put yourself in their place. You have been
there.

Money is the one spot where they cannot cut you off, so they stand and ask. (Did
you ever wonder if the reason why they try to get a job after school or skip buying a

meal might be that they would rather do that than stand in line each morning for lunch
and bus money from you? Dole system? Maybe an allowance does make sense.)

But they don’t hate; they envy you helplessly, not sinfully, in plain recognition of
things as they are.

(Turn to last page, please.)
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3) Again, they live out in a world where their friends are often let loose by their
parents; all is free, permissive. Every youngster, including yours, would like that. You

represent the hard line. And keep it up! Beneath it all, the young have a strong sense of
justice. They know you are right. They know you represent security for them. Just
don’t forget that you also represent all the mountains they have to climb.

4) It seems unwise to fight them from a posi

tion of power; namely, that you have the car
keys and the money. Why not get it all down on
paper and discuss it at their level, where they

can see it? Ask them what they think is just and

fair to them and decide it from there, not from a
power position. If they see you mean to respect

their growth and individuality and want to talk

it over with them as responsible young persons,
then they have to make the next move. After all, you did your bit; you called the
council, presented your case, and listened to theirs.

They have thus lost their position of resentment and cannot use it any more, since
you have left them nothing to be resentful about. Burn the fuel of their envy, but leave
them their dignity so they have some place to start from, as cooperators who are to be
trusted to help make your home and their home run smoothly.
Let us face it, there is an enormous generation gap between a mother and her baby,

but she destroys the gap with love. And that must ever remain the answer for all of us,

every parent, every child.
May God bless you and yours very especially this new week.
Copyright © 1973, Liguori Publications / Liguori, Mo. 63057
Published with Ecclesiastical Approval I Printed in U.S.A.

CHGETE, MiŽETE

Sincerely,
The Padre

POMOCI?

UO-letý český zemědělský inženýr, 7 let
ve svobodném světčj se zahradnickou
/horticulture/ specialisací s 15-letou praxí
svobodný,
hledá
místo
kdekoliv.
"Offer an individual with over 1£ years'increasingly
responsible experience in most phases of agriculture /
horticulture with specialization in wine,
fruits and vegetable science. Have been a professor on the
college level, have extensive practical experience in various
parts of the world, and am considered an expert in this field,
In addition to technical expertise, am also skilled in working with
people of all types, and am considered, conscientious, flexible and hardworking... offer maturity, initiative, ability, and a proficiency in making accurate and timely decisions."

TELEFON t
278-1159
278-1185

iricuTLUvítaz
tUXtřl 4XMÎL

QiřinfuL

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

firma:

krajanská

ROBERT’S JEWELRY
11Ö So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 90&8
91113 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

F R A N K 'S

HIGHLAND
PARK
CAMERA

_____ U76 No .Western - Tel. : HO-3-6131—
Otevřeno : Denně od 5.R.M.
V neděli od 2.P.M.
V úterý zavřeno.

Residence i
8711-293U

Office :
21i3-7UU2

MLUVÍME SLOVENSKY, ČESKY...

VICTOR

ROVAL

Adult residential living
DOMOV PRO OSAMĚLÉ, SESTÁRLÉ
Majitel :
120 E. Laurel Str.
V. HOROVTTZ
GLENDALE, Ca.91205
Nedávno nově přistavěné a pohodlné
ubikace. - Česká společnost, kterou
navštěvuje český duchovní správce.

ÚTULNÉ

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené }
nově otevřené a prostorné
české

restauraci

"WEST CHERY

TREE"

11266 Ventura Blvd., STUDIO CITY, California
Tel.: /213/ 980-9807
Ovocné knedlíky- Pečená kachna- Svíčková...........
Otevřeno denně od 5.P.M. -Parkování přes ulici
Každou sobotu hraje české hudební trio ;
EVA & MÍRO MIKŠ & PETE KUBLA od 8 PM do 1 AM

VÁM POSLOUŽÍ
VK
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU
5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES CA.
/213/ 255-0123 oř 255-15113
9001j2
řtfš-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI "BOL-VEN".
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 :

DRUGS

EUROPEAN

Břetislav JELÍNEK, Ri.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, Calif. 92652

ZDRAVÍ SLOUŽÍ

LÉPE

SE ZDRÁVÍ-TAMÍNEM

SPECIELNÍ
LETY
DOEVROPY OD $3110

Létáme každý týden do Evropy a zpět luxus
ními velkoletadly DC-10, B-7U7 a DC-8-63
přesně, rychle a spolehlivě. Váha zavazadel
není omezena. Letenky zakupte nejméně 65 dní
před odletem.
Z L.A. do Curychu tádně na 2-13 týdnů za
$1169-11811, do Frankfurtu na 2-21 týdnů za
¿399-1199, do Londýna /na -"-/za $3110-1160.
Krajanská cestovní kancelář: TŮMA TRAVEL
AGENCY,1726Š Kent St.,L.A., Ca. 90026.

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi,prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Nar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,Westwood
JOE HENRY CO., REALTORS
2010 Wilshire Blvd.,SANTA MONICA,CA. 901:03
Tel.:/213/ 829-5UU1
Res.: 395-3025

ALFRED SRNKA
HOMEBUYERS REALTY
Homes,

investments.

Management

Domovy od. 0 24,000
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

w ESTMINSTE*, CA. 526 W

výše

OFF. 531-2250
RES. 531-2951

SAN
FRANCISCO
SE HLÁSÍ
Majové české
bohoslužby se
konaly až 6.čer
vna, kdy jsme
slavili svato
dušní svátky a
připravili se
na svátek sva^tých věrozvěstů,
sv. Cyrila a Me
toděje.
Slavnost se
vydařila a dos
tavilo se víc
krajanů jak obyčejně. Původní plán, pokud jde o místnosti, byl několikrát
změněn a nakonecDyla mše svátá sloužena v sálu, kde obvykle míváme besedu,
avšak to nijak nebylo k neprospěchu. Také silný vítr překazil mariánský prů
vod venku, a proto se průvod konal na dlouhé chodbě, kde zpěv i doprovázející
hudba nalezly dobrou ozvěnu.
K úspěchu slavnosti přispěla rodina Ingrišova ze South Lake Tahoe, p.K.A.
Skap a z Denveru a p.Miloš Kotuč z Palo Alt o. Ti obstarali hudební doprovod
při mši svaté i při průvodu. Paní Nina Ingrišová zazpívala tři sóla, dvě
z nich složená jejím manželem. Také Edoušek překvapil svou hrou na piano,
když před odchodem mistrně zahrál sám i v doprovodu p.Ingriše několik těžkých
skladeb pro poslech krajanů. Jsme vděčni rodině Ingrišové a ostatním muzi
kantům za účast i krásnou hudbu.
Díky si zaslouží též naše dány s ostatními pomocníky, které připravily
hojné občerstvení. Jiní opatřili hudební nástroje a pomohli při skládání vý
zdob. I na letošní májovou budeme rádi vzpomínat, stejně jako na minulou.
Krajané ze San Franciska, kteří nedávno mě
li ve svém středu P.Petra Esterku, rádi si ji
stě přečtou několik řádků z dopisu sl.Marie
Peckové, o níž se zmiňujeme v odstavci "Sbírka
pro lásku Kristovu" :
"V jednom Vašem dopise byla zmínka, že Vás
zastupoval P.Esterka. Pamatuji si ho, jak, než
odejel, hrál na Velehradě divadlo. Má na Vele
hradě sestřenku, která je mojí kmotřičkou při
biřmování, a každý měsíc za mnou jezdí. Pro
sím, pošlete mi adresu na P.Esterku pro tu Jo
sef ku a moc ho od ní i ode mně pozdravujte."
Na vedlejším obrázku je sl.Marie Pecková a
její kmotřenka Josefka.

Příští
české bohoslužby v S.F. bu
dou svatováclavské
s poutí,
pravděpodobně 19. září. Připravte se na ně a
pozvěte ostatní krajany.
S návrhy pro pout se obrate na Lopaurovy
/Tel.; ^66-31^1/ nebo na Holubářovy / Tel.:
58U-5311./ Kéž Vás Bůh žehná í

Oznamujeme
CYRILOMETODĚJSKÉ

Vàm5
ČESKÉ

že
BOHOSLUŽBY

se budou konat v neděli dne 27. června 1976 o 10.30 hod.
v kapli HELPERS CONVENT na 3300 W. Adams Blvd., L.A.
Nejbližší výjezdy ze SANTA MONICA FRWY :
Western Avenue a Crenshaw Blvd.

Arlington,

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod. do 10.20 hod.

Po mši svaté bude svaté POŽEHNÁNÍ se zásvětnou mod
litbou k Božskému Srdci Páně.
Při obvyklé besedě bude otevřena Půjčovna Knih, a bu
dou promítány barevné diapositivy z Mezinárodního Festi
valu Národních Dědictví na Main Str. dne 22-23. května.
Prosíme naše hospodyňky o pečivo a zákusky.
Příští české bohoslužby budou v LOYOLA H1GH SCHOOL
dne 26. září na svatováclavskou p o u £.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
TELEFONNÍ
6ÍSL0
na českeho duchovního správce i
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90027.
Telefon» /213/^65-0557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu t h,66-2hO6.

ADRBSA

A

KRAJANÉ,
jedete-li do Šíma,
můžete se ubytovat v českém
poutníih domě, který se nachá
zí v bl.ízkosti chrámu sv. Pet
ra, vzdáleného pouhých 8 mi
nut pesíky.

Autobusem 62 : vystoupit na
Piazza S.Maria delle Fornaci.
Pěšky Via D.Silveri, Via
delle Fornaci /asi $ minut/.

Autobusem 6ů : vystoupit na
náměst} sv.Petra. Odtud pěš
ky dle mapky /asi 10 minut/.

Adresa:
VELEHRAD
Via delle Fornaci, 200
0016$ ROMA /Italia/
Telefon : 636.256

POUTNÍ DŮM
delle Fornaci, 200 - 00165 Roma - Italia

Hrob kardinála Berana se na
chází v kryptách pod bazili
kou sv. Petra, v kapli Panny
Marie della Bocciata. Vchod
vlevo ód hlavního oltáře ba
ziliky.

