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JMbota o vlastenectví
Námět k této diskusi je vzat z torontského
“NOVÉHO DOMOVA“ ze 16.září 1976, kresby jsou
volně převzaty ze seriálu "double také" z ka
tolického týdeníku "TWIN CIRCLE".
“Stále čtu, jak útočíte na rodiče, že dost nepřidržují
děti k češtině a vlastenectví. Cele je to hra na pokrytce. Pročnutit
mládež do něčeho, co je jí už cizí?"
“Nucení je ve výchově v každém ohledu známkou nepochopení nebo nedbalosti samých rodičů, a téměř nikdy neve-^
de k cíli. K vlastenectví je třeba vychovávat vlastním pří
kladem, povzbuzovat vlastním obdivem a oceňováním toho,
co v rodné zemi přispívalo a vedlo k rozvoji, k ušlechti
losti a k duchovnímu obohacení jednotlivců i celého lids
tva.
Pokud jde o tvrzení, že je dětem vlastenectví cizím, to
je právě vinou rodičů nebo prostředí, že se s obsahem vlastenectví ne
seznámily. K tomu vlastně vlastenecké snažení vede, aby dětem českých
rodičů nezůstaly zděděné hodnoty cizími, a aby nebyly ochuzeni zbytečně
o to, co jim bylo dáno do vínku. "
"A to si neuvědomujete, že rodiče mají dost starostí
s tím, jak se v novém světě uplatnit a zvládnout nová~pravidla v zaměstnání i v řeči, kterou s emigrací museli
přijmout za svoji?"
“Co se týká řeči , bylo vždycky snahou
vzdělaných a podnikavých lidí, aby znali ně
kolik jazyků, jejichž znalost bude nutná a
prospěšná i v tom případě, že ve světě
převládne esperanŠtina nebo angličtina.
Děti se snadno naučí několika řečem dokonale, což je v dos
pělém věku možné jen zřídka.
Starosti si mnozí přidávají a rozmnožují tím, že se chtějí co
nejdříve společensky nebo majetkově vyrovnat nebo předstihnout druhé,
že zatěžují sebe nebo děti dnešními sporty, které zdraví spíše škodí než
prospívají, že nedovedou rekreací použít a spojit je s vyššími cíli, že
svůj životní způsob nedovedou plánovat a usměrňovat podle osvědčených a
daných zásad, atd. *
“Proč uměle pěstovat pocit,rozpolcenosti a jiné neurózy u
mladých, kteří měli to štěstí, že přijeli do nové vlasti
bez pevně vybudovaných vazeb v Československu, které nikdy
pro ně nebude domovem?"
''Myslíte-li, že vlastenectví pěstuje v li
dech pocit rozpolcenosti a jiné neurózy, pak
nemáte ani přibližně správný názor na vlaste
nectví* Nikdo vám to nemůže vyčítat. Za narcistické okupace národ se snažil přežít útlak a likvidaci.
Těžké bylo tehdy vštěpovat dětem být hrdým na malý národ.
Tragedii pak dovršila rudá potopa, která nezná a netrpí soupeře i sebe
menšího. Marxistická strana převzala patronát nade vším, co souviselo
s autoritou, se zákonem, s právem veřejným i soukromým. Jak se za ta
kových okolnosti dalo mluvit o vlasti, o jejích krásách, o slavných dě-

jinách našeho národa, o pracovitosti, vynalézavosti a bystrosti našeho
lidu? Jak bylo možné mluvit o skutečné lásce k bližnímu, když jste byli
nabádáni udávat i své'rodiče, když nesouhlasili s režimem? Jak jste moh
li poznat smysl života, rozdíl mezi dobrem a zlem, když poznání Boha a
láska k Stvořiteli a Otci všeho vesmíru byly ve vás dušeny a potlačová
ny?
S tímto tlumokem marxistické a atheistické výchovy jste se dostali
za hranice, a mnohé ani nenapadlo, ba ani to nebylo možné, abyste tento
ranec předsudků, zatajených skutečností a zkreslených názorů hodili do
r
"Mezinárodní situace je taková, že pro nás,
ani pro náš dorost není cesty zpět. Domov je tam,
kde jsme se usadili a čím dříve s ním srosteme.
tím lépe.11

"^e vidět, že myslíte jenom na sebe, /
a osud snad i vašich příbuzných je vám lhostej
ný nebo beznadějný. Kdo nevěří ve všemohoucnost Boha, v jeho
spravedlnost a lásku, ten snad věřil i v tisícileté trvání Hitle
rovy říše.
/
Kdo nevěří v nesmrtelnost duše, ve věčný život, ve věčnou
/I ,
odměnu nebo odplatu, tomu mnohé věci jsou nevysvětlitelné a
,
voní rozpolceností. Ten snad ani nedovede pochopit tiché štěstí pod
doškovými střechami, ten snad štěstí jenom pachtivě hledá.
Konečně, ani založení nového domova nebo odchod do nové vlasti nijak
neopravňuje k zapomenutí nebo odmítání dřívějšího domova nebo vlasti."
"Jaký má smysl otvírat pořád staré rány a ohlížet se
zpět? Osudy malých národů pod ruskou nadvládou dnes nikoho
nezajímají. Stejně tak nikoho nezajímají osobní potíže
v profesi a pod. Generace, která odjela z domova po třicít
ce se musí vyrovnat s nejrůznějšími potížemi, každý sám,
po svém a málo kdo lehce."
r
"Každý sám, po svém? To zní jako krédo mladších^^^x
generací, které v pojmu svobody vidí hlavně nevázanost, svévolnost, neodvislost, nezodpověd?
nost, prostě : žít si po svém, dělat si co chce.
Kdyby to mělo platit všeobecně, pak bychom nikomu nemohli mít
za zlé, když by se mu zachtělo nás okrást, zbavit cti nebo
život a.
Uznáváte snad, že něco se smí a něco nesmí, ale kdo a co má o toin
rozhodovat? Demokratické rozhodování většiny je sice ve společných záj
mech dobrou pomůckou, ale tato nestačí ve věcech mravního řádu.
*
Náš časný i věčný život je v rukou Božích. I celý světový řád a jeho
existence na Něm závisí. Kdo si chce odmyslet nebo ignorovat tuto sku
tečnost, ke které má každý dojít užíváním rozumu a modlitbou, ten se
, nemůže vyznat v mnohých věcech, a ten vlastně ani neví, o Čem mluví,
vyslovuje-li jméno vlastenectví.
Stručně řečeno : vlastenectví je vděčnost Bohu za všechny
přijaté dary ttím je i kraj našeho zrození a lide, s kterými jsme se
blízce stýkali. I synek nejchudšího pastýře skrze své okolí obdržel
mnoho darů, za které je třeba být vděčným. I poušt je zemí, která má
lidem pomoci k poznání Boha a k dosažení věčného života.
Jako láska, tak i vděčnost nikdy nesmí přestat. Nic ji nemůže překa
zit, i když přijatých darů přibývá. Nezáleží na jakosti nebo množství
darů, ale vše záleží na naší vděčnosti. V tom spočívá i pravé štěstí.

Z

PASTORAČNÍHO

ZÁPISNÍKU :
Svatováclavská

pouč

Nevyhnutelné odložení poutního data na "dlouhý weekend" asi způsobilo, že obvyklí návštěvníci českých bohoslužeb tu a tam
chyběli, ale přesto byla účast krajanů na pouti velmi dobrá.
Pouč se vydařila po mnohé stránce a finanční zisk byl znatelnější než
předešlá léta, kdy bylo mnoho nezbytných vydání při budování nových Stá
nků / dřevo, plátna, papír, šrouby, svorky, atd./, takže se o hmotném
úspěchu nedalo skoro ani mluvit.
Štědrá

podpora

dárců

a

pomocníků

Zvláštních díků si zaslouží všichni, kteří věcně nebo časově se přiči
nili, aby se pouč vydařila.
V sobotu při stavění boud pomáhali : Ivo Plachý, Karel Škrob, Raymond
Dvorský, Jiří Reichl, Hana Hodková, Jiřina a Robert Cymbálovi. Pavel
Brožek nákladním autem přivezl a odvezl ty nejtěžší potřebné věci.
Perníková srdéčka nám obětavě napekla / přes 200 kusů/ pí Hilda Krestynová a jejich výzdobu mistrně provedly její dcery i Anna, Ludmila,
Hilda a Dana. Perník byl výtečný - jako pardubický - a ozdobení srdéček
vyvolalo obdiv u všech. Kolik hodin obětavé práce bylo k tomu pečení a
zdobení třeba, to ony samy vědí nejlépe. Pán Bůh jim to odplač \ Svou
prací získaly pro naši misii přes 100 dol.
Manželé Ešnerovi darovali na pouč - jako minulého roku - kbelík zmrz
liny, Larry Krejčí a Lee Voyt věnovali pivo,- okurky a pivo nám levně
prodali Rainishoví.
U stánků konali obětavou službu : pí Anna Novotná / také u půjčovny
knih/, Marie Pulpánová, která všem zahrála na flašinet tu jejich, Marie
Perná, Edith Škrobová, Evžena Dvořáčková, Matěj Mráček, Ludmila Vlacho
vá, Karel Fisher, děvčata Krestynova.
V kuchyni ochotně vykonaly přípravy a všem posloužily : Marie Dvors
ká, Hana Hodková, Marie Hrobařové, Vlasta Křivdová a Marie Škrobová
s několika pomocnicemi. Práci jim značně ulehčil Raymond Dvorský prodá
váním, lístků. - Fotografování při celé slavnosti zastával Ivo Plachý.
Díky také patří hospodyňkám, které napekly a přinesly tolik dobrých
věcí, a všem, kteří si je koupili.
Jmenovaným i nejmenovaným dárcům a pomocníkům : Pán Bůh zaplač í
Vzácní

hosté

Nečekaným, ale tím vzácnějším hostem byl na naší pouti P.Josef RÁCEK
z Cap Chat v Kanadě, který je zde návštěvou u svého bratrance Ing.Tomáše
Ráčka. Ochotně přijal pozvání na naši svatováclavskou mši svátou a pro
mluvit pár povzbuzujících slov.
Radostně jsme vyslechli jeho kázání o příkladu sv. Václava, který nás
učí jednotě, svornosti, odpouštění a lásce. Dovede mluvit česky plynně ,
poutavě a vroucně, ačkoliv dlouhá léta působil jen mezi anglicky a fran
couzský mluvícími farniky.
Na varhany hrála pí Eva Plachá mešní píseň k sv.Václavovi ”V zemi věr
ných Cechů", která je většině zdejších krajanů dosud jen málo známou,pro

tože se hraje jen jednou do roka. Zato slavnostně
ji zněly písně "Otče náš", "Svatý Václave", "Ti
síckrát" a národní hymny. Otec Ráček všem dokázal,
že není jen všestranným muzikantem, ale též dobrým
zpěvákem. Děkujeme mu. srdečně za všecko.

Rev. Dr. Ivan D. Franklin
Dalším vzácným hos
tem při letošní svato
václavské pouti byl Rev.
Dr. Ivan D. Franklin,
bydlící v Del Mař, Ca.
který byl na pouť již
dříve pozván, aby jako
Otec Josef Ráček
místopředseda "Křesťan
ské Demokracie v exilu promluvil ke krajanům
při poutní besedě v auditoriu po mši svaté.
Přijel se svou milou manželkou a maminkou
a laskavě přijal nabídku, aby při mši svaté
přečetl sváteční Epištolu.
V rozsáhlém auditoriu Loyola High School
Rev. Dr. Ivan D. Franklin je velmi těžké upoutat pozornost účastníků,
kteří se při českých bohoslužbách scházejí ze
při čtení Epištoly
vzdálených míst a rádi si přátelsky promluví
se všemi známými, ale přesto Dr .Franklin svým proslovem vzbudil jejich
pozornost a odpověděl na jejich dotazy.
Jako výborný pianista se nedal dlouho pobízet, aby nám zahrál několik
písní, k nimž se svým krásným hlasem připojila jeho manželka Eva. Upřím
ně jim děkujeme za obětavou účast. Uslyšíme je znovu při programu na
Československém dni, o kterém se zmi
ňujeme jinde, a na který všechny krajany Ministrant "ZVONEK"
zveme co nejnaléhavěji.

Sbírka

"Pro
lásku
~~Kri st ov u"71“

Sbírka na elektrický vozíček
pro nemocnou a ochrnulou krajan
ku ve vlasti pokračuje poma
lu, ale vozíček již delší dobu
koná dobré služby a jeho šťastná
majitelka se stále vděčně modlí
za všechny dobrodince - minulé i
budoucí - , kteří přispěli nebo ještě
přispějí na zaplacení vozíčku.
Novými dary od pí Marie HERMANOVÉ a
pí Jiřiny FINKOVÉ vzrostla sbírka na
$ 668.£0. Zbývá ještě vybrat $U31.íjO.
Tombola
S příštím číslem věstníku budou roze SESTRA : "Pokud vím, pánové,
nikdo z konventu
sílány lístky na vánoční tombolu. Kdo by
chtěl věnovat nějakou cenu do tomboly,at nevolal, že chceme piano da
to laskavě udělá hned, protože lístky se rovat Společnosti sv.Vincence
budou tisknout v příštích dnech.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V OBRAZECH

® @®0

DR.FRANKLIN PŘEDČÍTÁ EPIŠTOLU
OTEC POPELKA ČTE EVANGELIUM
OTEC RÁČEK KÁŽE KRAJANŮM
PÍ M. PULPÁNOVÁ Sl NECHÁVÁ
NAŘÍDIT FLAŠINET® PERNÍKOVÁ
SRDÉČKA LÁKAJÍ ZÁKAZNÍKY® ĎR.
FRANKLIN A JEHO MANŽELKA® OTEC
RACEK ROZMLOUVÁ SE ZNÁMÝMI.

u příležitosti £8. výročí založení Československé republiky
bude vyhlášen starostou T. Bradleym
ČESKOSLOVENSKÝ
DEN

LOS

V

&NGELES

Czechoslovak Day in Los Angeles
v neděli 31. října 1976
on Sunday October 31, 1976
PROGRAM

DNE:

Dopoledne v 10:30 hod.:

ČESKÉ

BOUOSLUŽBV

Czech Worship Service
v kapli "Helpers'Convent" na 3300 W. Adams Bl.

Odpoledne ve 2:30 hod.:

SLAVNOSTNÍ VZTYČENÍ ČS. VLADKY
Czechoslovak Flag Raising
před budovou radnice v Los Angelés.

Slavnostní projev přednese Rev. Dr. Ivan D. FRANKLIN, předseda
celoexilového hnutí v duchu "Konzultace" J. A. Komenského.
Odpoledne ve U:30 hod.:

KULTURNÍ A ZÁBAVNÍ POŘAD V SOKOLOVNĚ
Cultural Program and Festivities
v Sokolovně, £00 N. Western Avenue, Los Angeles.
V netradičním stolovém uspořádání se sejdeme s našimi známými i
méně známými umělci, kteří nám zarecitují, zahrají a zazpívají.
V úvodní části programu promluví Frank Marlow o americké a čsl.
ústavě a houslový virtuos Pavol Farkaš zahraje za klavírního do
provodu R.Herrera I.část ze "Sonáty pro housle a klavír "od Ant .Dvoř.
Vystupují další umělci. - Slovem provází : Pavel Páv.
Vstupné $ 2.£0.
Na všechny akce tohoto dne Vás srdečně zve :
Československá národní rada americká, odbočka T.G.Masaryk v l.a.
se všemi krajanskými spolky a organizacemi.

NA DUŠE ZESNULÝCH
vxpom-ínňiM!
V pondělí dne 1.listopadu - na svátek VŠECH SVATÝCH - o 3. hod.
odpoledne navštíví český duchovní správce hřbitov HOLÝ CROSS CEMETERY,
aby se tam pomodlil za všechny zesnulé krajany a navštívil jednotlivé
hroby těch, kteří tam v Pánu odpočívají. Víc jak tucet krajanů je již
pochováno na tomto krásném hřbitově, kde se denně slouží mše svátá ve
výstavném mausoleu. Krajané jsou zváni - pokud mohou, - aby se přidru
žili k modlitbám za zemřelé.
V úterý - na Památku všech věrných zesnulých - návštěva bude platit
hřbitovu San Fernando Mission.
Pamatovat, modlit se za zesnulé, předpokládá víru v posmrtný život a v
přechodný stav těch, kteří zemřeli v přátelství s Bohem /ve stavu milosti, po odpuštění hříchů/, jejž nazýváme očistcem.
Byla by zajímavá, ale obávám se, že spíše smutná anketa mezi krajany
stran víry v posmrtný život. Nemám na mysli nějakou nirvánu nebo pohan
ské podsvětí, nýbrž nadpřirozený život, o kterém mluvil Boží Syn a kte
rému nás učí Církev Kristova.
Nikdo jej nemůže popsat, protože vždycky bude platit, že "oko nevidě
lo, ucho neslyšelo, atd..., co Bůh připravil těm, kteří Ho milují". Kdy
bychom vyhnali naše představy do superlativů všeho krásného a dobrého,
co jen na světě známe nebo si dovedeme představit, to vše by bylo jen
v poměru konečná s nekonečnem.
Představ stran věčné odměny máme zanechat, protože ty nám mohou věc
jenom zkreslit a znechutit. Máme raději rozumem se dopracovat k pojmu
radostného života a svrchovaného štěstí, jak se k němu můžeme uschopnit
četbou evangelií, ba celého Písma, ze životopisů svátých a z dějin Círk
ve. Je mnoho knih napsáno, které bychom mohli považovat za nepovinnou
Četbu katolíka, ale jsou napsány proto, aby rozšířily náš duchovní svě
tozor a přinesly odpověň tomu, kdo touží se blíže seznámit s budoucím
životem.
Máme se aspoň snažit dospět k tomu, abychom andělský život - k němuž
není potřeba těla -, považovali za dokonalejší a blaženější než život
lidský, který je skoro ve všem závislý na těle. Uznáváme sice, že andělé
jsou bytosti vyššího a dokonalejšího řádu než lidé, ale my raději saháme
k lidským představám /tělu a křídlům/j abychom si je zpřítomnili. A pro
tože současně také víme, že andělé nemají těla, tím jejich nadřazenost
snižujeme a jejich skutečnost posíláme do neskutečného světa. Tím však
zároveň ubíráme na skutečnosti a nadřazenosti všem duchovním bytostem a
dokonce i našemu věčnému životu s Bohem. Stačilo by nám pouze věřit slo
vům Syna Božího, která jsou dost určitá a mohou vybavit správný pojem,
který dovede člověka nadchnout k naději a touze po věčnosti, ale každému
jenom prospěje, když se z učení a dějin Církve / ne z ně jek ých "historic
kých" románů/seznámí s věčnou budoucností, pokud jen může.
I o očistci jsou napsány hodnověrné knihy, které sice nejsme povinni
číst,-a čteme-li je, máme jejich výklad nebo své osobní dojmy usměrňovat
oficiálním učením Církve,-avšak měli bychom víc radosti ze života, a víc
bychom se těšili na přechod do života věčného, kdybychom neponechali sve
vědomosti jen vlastním nebo amatérským názorům lidským.

DO VECNCHO
ŽIVOTA
NÁS
PŘEDEŠLA-B 0 ZE NA

HÁJKOVÁ

Dne 5. října 1976 zemřela po těžké
nemoci v Hollywood Community nemocnici
maminka, babička, prababička a praprabábička Božena HÁJKOVÁ,
maminka pí Jiřiny FINKOVÉ.
V Pánu zesnulá se narodila na Sázavě
22. července 1888 a dožila se 88 let.
Její život byl vyplněn prací a láskou
k rodině i k přátelům. Skoro až do pos
ledních chvil svého života byla nám všem
vzorem svým zájmem o národní a krajans
ké podniky i snahy.
V dlouhé bezvědomé agónii přijalasvá
tost remocných, rozhření a apoštolské
požehnání, a zdálo se, že vše svým du
chem vnímala.
Její pohřeb se konal 9. října v kapli
Hollywood Memoriál Park Cemetery. Mr.&
Mrs. Karel a Jiřina FINKOVI děkují všem
za projevy soustrasti, za květinové dary
a za hojnou účast. - Al odpočívá v pokojů

UMĚLECKÁ HUDEBNÍ ŠKOLA ANTONÍNA VOTRUBY
připravuje
lrVEfíEJNOU ŽÁKOVSKOU PRODUKCI
-v pořadí již sedmou-, na které jeho žáci předvedou
své pokroky za uplynulé období. To znamená, že
celé nedělní odpoledne, dne lá.listopadu 1976
- začátek od 2«30 p.m. - bude v Sokolovně
dostaveníčko mladých hudebních talentů.
Ten, kdo doma uvažuje, co s rodinným talentem,
měl by přijít do Sokolovny se přesvědčit do jaké
míry se zhostil svého úkolu absolvent Dvořákovy
konservatoře hudby.
Jeho zásluhou hrají žáci českého původu zásadně skladby českých autorů.
Jsou to t Kristýna šanderová, Káča Nováčkové, Káča Maříková, Alan Sladký,
Janet Trejtlová, Mer ja, Nina a Jim Cormollyovi, Dajana Rainesh.ová.
Káča Nováčkové připravila skladbu Josefa Suka "V roztoužení", což bude
americká premiéra. Talentovaná Kristýna šanderová připravuje na začátek
března 1977 - pod dohledem prof. Antonína Votruby - svůj samostatný kon
cert v Hancock Halí /University of Southern California/.
Na recitál se připravuje také občerstvení. Budou - už tradiční - t
domácí moravské klobásy - guláš s českým chlebem nebo knedlíkem cukrářský štrůdl / závin / .
Všichni
vítáni '

x8-.
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TELEFON :

M

VHODNÉ DÁRKY KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- llx K zlaté předměty
S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S OEWELRy
11Ö So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 9001x8
91x13 Brighton Way, BEVERLY HTT.TS, Ca. 90210

F R A N K 'S

HIGHLAND
PARK
CAMERA

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

Residence :
871x-2931x

Office :
21x3-71x1x2

MLUVÍME SLOVENSKY, ČESKY...

VICTOR

ROVAL

Adult residential living
DOMGV PRO OSAMĚLÉ, SESTÁRLÉ

MŽg-LI BOL

na TO týdnů jen $ 6.98 -

EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, R1.M.

P.O. Box 927
LAGUNA BRACH, Calif. 92652

ZDRAVÍ SLOUŽÍ

SE ZIRAVÍ-TAMÍNEM

LÉPE

VÁNOCE V EVROPĚ od $299

<

restauraci

"WEST CHERY TREE"
11266 Ventura Blvd., STUDIO CITY, Cali form' a
Tel.: /213/ 980-9807

Ovocné knedlíky - Pečená kachna - Svíčková
Otevřeno denně od 5. P.M.
Parkování přes ulici.

JERRY A MARIE HUSÁK
Vám zařídí koupi,prodej

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI "BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů : $ 2.90
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : $3-98 ,

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené ,
nově otevřené a prostorné
české

5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES, CA.
/213/ 255-0123 or 255-151x3
9001x2

poštou vyplaceně a se zárukou — dodává :

Majitel :
120 E. Laurel Str.
V. HOROVITZ
GLENDALE, Ca.91205
Nedávno nově přistavěné a pohodlné
ubikace. - Česká společnost, kterou
navštěvuje český duchovní správce.

ÚTULNÉ

VÁM POSLOUŽÍ
VE
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU

Od 2.listopadu do lx.dubna
létáme týdně luxusními velkoletadly DC-10 a B-71x7
do Londýna od $299 a do
$399 na 2 až 25 týdnů.
Vzhledem k velké poptávce rezervujte
letenky v Č a s '
Přemysl S. TŮMA
1726 1/2 Kent Street
LOS ANGELES, Ca. 90026
Tel.: 1x83-1x360

/

domu, apartmentu, condominia 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,CA. 901x03
Tel.:/213/ 829-51lL1x
Res.: 395-3025

ALFRED SRNKA
broker.

Notary. Counselor

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments,

management

Domovy od 0 2k,ooo výŠC,
10075 McFadden
at drookhurst st.

WESTMIHSTEK,CA. J2ÖW

OFF. 531-2250
RES. 531-2Q51

U příležitosti národního svátku 28. října

České

bohoslužby

budou se konat v neděli dne 31. října 1976 v kapli HELPERS CONVENT na 3300 W. Adams Bívd., Los Angeles 90018.
,_v 10«30 hodin dopoledne.
Nejbližší vyjezdy ze SANTA KONICA FRWY jsou ; Arlington,
Western Avenue a Crenshaw 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 všechny hospodyňky, aby přinesly
pečivo a zákusky do kuchyně.
Při besedě bude otevřena půjčovna knih. Vyzýváme všetchny čtenáře, aby vrátili vypůjčené knihy nebo obnovili
registraci.
_Pristi - adventní - české bohoslužby budou
v konventě v neděli 28. listopadu. Toho dne začíná nový
liturgický rok.

Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav POPELKA, S.J.

A DRB S A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Českého duchovního správce t
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GÄLTE. 90027.
Telefon» /213/465-0557 -neozvn-li se,
róžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : U66-2UO6.

A

HLÁSÍ SE
SAN FRANCISCO

POUŤ
SVATÉHO
VÁCLAVA
V SAN
FRANCISKU

se konala 3.října
1976, týden po
svátku sv.Václava
a týden před sva
továclavskou os
lavou v Los Angeles.
Byla navštíve
na lépe než obvyk
le a snad každý
z Účastníků byl uspokojen. Slavná mše svátá se tentokrát konala v menším sálu
Loyola Halí a židlí se nedostávalo. Místnosti však vévodil obraz sv.Václava
namalovaný mistrem A.Lešovským podle perokresby Alšovy.
Dost slavné se tentokrát ozývala sálem píseň "V zemi věrných Čechů, proto
že byla doprovázena hudbou : mistr Eduard Ingriš na varhany, p.Karel škapa
na klarinet a p.Miloš Kotuč na trumpetu. Paní Nina Ingrišová během mše svaté
zazpívala několik krásných sol, mezi nimiž i skladbu jejího manžela o sv.Vác
lavu.
Po mešní oběti nastala poutní beseda ve velkém sálu, ve kterém stálo něko
lik stánků a stolů s poutními dobrotami. Obvyklé občerstvení bylo bohatější a
dokonce i víno “občerstvovalo nysl lidí.“ Perníková srdéčka od Krestynů z Los
Angleles šla na odbyt.
Na konec však čekalo přítomné ještě další duchovní osvěžení, které všem
připravili mistr Eduard Ingriš s Edouškem. V místnosti nad sálem, kde se na
lézalo piano,vyslechli si zájemci umělecké a mnohdy obtížné skladby na dvě ne
bo čtyři ruce. I když jsem se koncertu nemohl súčastnit - byl již čas složit
věci před odjezdem -, přesto jsem si jist, že každý obdivoval Edouškův výkon
a byl přesvědčen, že se z Edouška stává mistr. Doufám, že nám o programu na
píše p. Karel Dvořák, který byl koncertu přítomen.
Chci tímto poděkovat všem,
kteří svými obětmí, přičiněním
a pomocí přispěli k úspěchu
letošní svatováclavské pouti.
Příští bohoslužby se budou
konat o vánocích - po Novém
roce - a připravuje se program,
který může způsobit krajanům
hodně radosti j uvidíte tento
krát úplný betlém od M.
Fischerové-Kvěchové a při stro
mečku si zazpíváme štekrovy ko*ledy, snad i s doprovodem hudby.
Pozvěte ostatní krajany,
kteří o našich bohoslužbách ne
vědí nebo dosud nedbají.
Vedlejší obrázek představuje
jedinou fotografii z pouti.

