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Letošní rok nám připomíná mnohá výročí z našich dějin, ale pře
devším rok 1918, 1958, 1948 a 1968.
Budeme při jednotlivých vzpomínat, oslavovat nebo se zpytovat.
Na minulosti ovšem ničeho nezměníme. Před námi však stojí rok
1978, rok našich vlastních snah a rozhodnutí. I kdybychom svým je
dnáním sami nijak neovlivnili politické, hospodářské nebo spole
čenské okolnosti, s kterými se setkáme v tomto roce, bude jedině
na nás samých záležet, zda splníme svůj životní úkol, zda si za
jistíme nebo se aspoň přiblížíme k věčné spáse.
Věčná spása, jak ji Kristus slibuje ve svém evangeliu, zněměná
věčný život po smrti, oslavení vzkříšeného těla, účast na životě
Božím.
Co
nám
jedině
prospěje

Pokud jsme křesťany - těch je mezi kraja
ny velká většina - 'nemůžeme v tomto roce vy
konat nic důležitějšího, záslužnějšího nebo
prospěšnějšího, než opravdu křesťan
sky
ž í t .
Letos poprvé jsme slavili svátek našeho
krajana Jana Neumanna jako prvního /mužské
ho/ amerického světce.
V něm můžeme vidět vzor, jak poctivé a
vytrvalé úsilí může překonat mnohé překážky
a dosáhnout uspěchu.
V jeho době bylo mezi americkými kněžími
a biskupy mnoho vzácných a schopných osob
ností, které vynikaly nad něho v mnohém ohledu, - a přesto on, jako přistěhovalec a nový Američan byl Pro
zřetelností Boží vyvolen, aby se stal prvním prohlášeným americ
kým světcem a vzorem celému světu.
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Svatost spočívá ve věrném vyplnění Božího zákona : Milovat Bo
ha nade všecko a bližního svého jako sebe samého". K tomu jsme
zavázáni všichni, jak křesťané tak i židé. Nemělo by být proto
v naší krajanské veřejnosti příliš těžké zachovávat tento zákon ,
když pohanů mezi námi téměř není. Jsme však skutečně takoví, za
jaké se prohlašujeme?
Všem nám proto pomůže, když častěji sáhneme po bibli, a v in
spirovaných slovech si připomeneme, jací máme být.
Je známo, že jediná věta z bible dovedla způsobit u některých
lidí úplný obrat v smýšlení i jednání. Vracejme se k nim často ve
volných chvílích i při práci, a nemůžeme-li číst celou bibli, pro
mysleme aspoň následující citáty, které jsou vybrány z evangelia
sv. Matouše. '

RR.ISTUS

K NÁM MLUVÍ

Celé "horské kázání" /Mat.5./ si zasluhuje, abychom je podrobně znali a uskutečňovali. Zde
jen několik vět :
"Tak svit vaše světlo před lidmi, aby vidě
li vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce,
který je v nebesích."
"Já však pravím vám, že každý, kdo hledí na
ženu s hříšnou touhou, již s ní cizoložil ve
svém^srdci. Pohoršuje-li tě tvé oko, vyloupni je a odhoď od sebe;
nebot je ti prospěšnější, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé
tvé tělo bylo uvrženo do pekla."
"Kdo tě prosí, tomu dej; a kdo si chce od tebe vypůjčit, od
toho se neodvracej."
"Mějte se na pozoru, abyste nekonali své dobré skutky před
lidmi proto, aby vás viděli; jinak nebudete mít odplatu u svého
Otce, který je v nebesích."
"Nebot odpustíte-li lidem jejich provinění, odpustí také vám
váš Otec nebeský."
"Neskládejte si poklady na zemi, kde je rez a mol kazí a kde
je zloději vykopávají a kradou; skládejte si však poklady v nebi,
kde je ani rez ani mol nekazí a kde je zloději nevykopávají ani
nekradou. Nebol kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce."
"Nikdo nemůže sloužiti dvěma pánům... Nemůžete sloužiti Bohu
i mamonu."
"Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o své
tělo, čím byste se odívali."
"Nesuďte, abyste nebyli souzeni."
"Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlucte a bude
vám otevřeno."
"Mějte se na pozoru před nepravými proroky. Ti přicházejí
k vám v ovčím rouše, ale v nitru jsou draví vlci."
"Ne každý, kdo mi říká : Pane, Pane, vejde do království ne
beského, nýbrž ten, kdo plní vůli mého Otce nebeského. Mnozí mi
řeknou v onen den: zPane, Pane, copak jsme v tvém jménu neproroko
vali a v tvém jménu nevymítali zlé duchy a v tvém jménu nečinili
mnoho zázraků? A tehdy jim prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal,
pryč ode mne, pachatelé nepravosti!"

"Hle, já posílám vás jako ovce mezi vlky. Budte tedy opatrní
jako hadi, a bezelstní jako holubice."
"Každého tedy, kdo mne vyzná před lidmi, vyznám i já před svým
Otce, jenž je v nebesích. Kdo však mne zapře před lidmi, toho
zapřu také já před svým Otcem, jenž je v nebesích."
"Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden, a
kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. A kdo
nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. A kdo nalezne
svůj život, ztratí jej; a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne
jej."
"Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, a
jávás občerstvím! Vezměte mé jho na sebe a učte se ode mne, ne
bot jsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete pokoj pro sebe. Ne
bot mé jho je sladké a mé břímě je lehké."
'"Z každého prázdného slova...budou lidé...skládat.. .účty."
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Vánoční

české

bohoslužby

Mše svátá i vánoční beseda se konaly v auditoriu
L.H.S., a mělo to své výhody : pro všechny bylo mís'
ta dost, a všichni mohli -více méně - vidět na oltáš
na němž se znovu uskutečnil vánoční zázrak neskonalé Boží dobroty.
Člověk by si někdy přál, aby ty vnější okolnosti pro svátou Oběť
vypadaly důstojněji a vznešeněji, ale pak zase přichází myšlenka,
že Boží Syn sestoupil do chléva, a korýtko pro potravu zvířat mu
sloužilo jako trůn, a tu
mu přijde na mysl,
že Jeho příchod
se vztahuje na naše nitro, na naše srdce, které je třeba připra
vit co nejpečlivěji, vystlat a upravit vírou a láskou.
Zpívání
koled

Již při mši svaté jsme zazpívali několik koled za doprovodu
manželů Mikšových, ale ty ’’nejkrásnější"- Steckerovy - zazněly
pak u vánočního stromku při naší besedě. Bylo by si třeba přát,
aby každý při takové příležitosti se posadil, odložil chvat a my
šlenky na návrat domů, tím více touhu po planém povídání, a uvě
domil si, že při tomto besedování naší křesťanské rodiny může tím
více platit slovo Kristovo:"Kde jsou dva neb tři shromážděni ve
jménu mém, já jsem uprostřed nich. "

Vánoční

tombola

Letos, víc jak kdy jindy, bylo lze vytušit ze zaslaných přís
pěvků za tombolové lístky, že vaši štědrost ovládala snaha přis
pět na všechna vydání našeho misijního apoštolátu. Kéž Vám Bůh
mnohokrát odmění vaší velkodušnost !
Výherci oznámených cen byli : Josef J. Kučera, Marie Kolářová,
Louis Nassau, M.D. Kubla a R. Vitoušová.
Knižní ceny obdrželi : M. Leták, Ludvíl
Pfeifer, Vlasta Křivdová, Rose Panáček
Tomáš Ráček, Jana Kubíček, Ant. Hodek,
Andrew Chovanec , Milena Hladíková a
Frank Kučera.
Svátek
J. K. K.
5.ledna jsme letos po prvé slavili
svátek našeho svátého krajana Jana Nep
Neumanna. Jako první kanonizovaný Ame
ričan dělá naší vlasti čest na zemi i
na nebi. Máte již jeho český životopis
a četli jste jej?
M i s á 1 k y
Známkou náboženské dospělosti vždy
byly a budou mišálky. I u nás doma bý
valy v rukou těch, a pouze těch, kteří
věděli, co je mše svátá.

Nalezená

pláštěnka

Po vánočních bohoslužbách byl nale
zen v sále nepromokavý plášť s nápisem:
First SUU Bank,
p^/^
o „¿j I

VÁNOČNÍ ČESKÉ BOHOSLUŽBY V AUDITORIU LOÝOLA H.S.

ZPÍVÁNÍ

STECKEROVÝCH KOLED

U VÁNOČNÍHO

STROMU

KATECHETICKÉ

KrÍBtova

je

Ú V A H T - 2..

Církev

římsko-katolickáA7

Ještě asi před půl stoletím mohli být křestané rozlišo
váni jako katolíci a nekatolíci. Toto rozdělení už dávno
neplatí, protože dnes mnozí křeslané, kteří se nepovažují
za členy římsko-katolické Církve; nazývají se katolickými
křeslany. Tak n.př. anglikánská církev rozděluje katolic
kou Církev na 3 větve : římsko-katolickou, pravoslavnou a
anglikánskou.
Kromě toho jsou také "řecko-katoličtí" křeslané, kteří
jsou sjednoceni s římsko-katolickou Církví ve víře i v pa
pežské autoritě. ’’Řeckost” v tomto případě znamená řecký
nebo slovanský ritus - obřad, kterých je v Církvi na tucet,
takže mluvíme o katolících byzantského, arménského, koptického obřadu a podobně.
Proč jsou tito všichni - a vlastně všichni ostatní křes
tané, které váže pouto ke Kristově Církvi - členy "římsko
katolické” Církve ?
Dnes již téměř není sporu o tom, že Kristova Církev je
a musí být katolická, protože každý ví, že řecké slovoz,katholikos"
znamená'Všeobecný": Kristus založil Cír
kev pro všechny lidi bez rozdílu rasového, národního či ja
kéhokoliv. Proč však má být Církev "římsko-rkatolickou"?
"Římskost" se nevztahuje na městowŘím. "Římskou” byla
Církev, i když papežové nesídlili v Římě.
Tímto názvem
vyjadřujeme sounáležitost Církve s odkazem sv. Petra, kte
rý zemřel jako římský biskup.
Tím se nehlásíme jen k víře sv. Petra a ostatních apoš
tolů, k víře prvních křeslanů, nýbrž také k úřadu
sv. Petra. Jako Petr byl nejen biskupem obce římské, ale též
duchovní hlavou celé Církve, tak je každý jeho nástupce
nejen správcem římské diecése, nýbrž celé Církve, jíž před
stavuje nejvyšší autoritu ve věcech víry a mravů.
"Rímskost" Církve katolické proto znamená přesvědčení,
že úřad sv. Petra a římských biskupů je třeba chápat nejen
jako historický fakt, nýbrž také a hlavně jako božské usta
novení, jako Kristův dar Církvi, které slíbil svou stálou
účast a postavení na skále /Petrovi/. - 0 tom příště.

ALEXANDER

ALBERT

Alexander s rodiči, s kmotry a s bratrem
Christoferem

3 I R L 0
Dne 18. prosin
ce 1977 byl českým
duchovním správcem
pokřtěn v kostele
Christ the King,
624 N. Rossmore,
Los Angeles, 90004
Alexander Albert
S i r 1 o , syn
manželů Alexandra
a Rádie SIRLOVÝCH.
Úkol kmotrů
převzali ; p. Anto
nín ZAMAZAL a pí.
Maria A. ONDRASová.
Křestních obřa
dů, které se kona
ly podle obnovené
liturgie, súčastnila se řada dalších
přátel, kteří pak
byli pozváni do
domu manželů Sirlových na 61J8 Eleanor, L.A., kde se
konala hostina,
vystrojená vzorně
maminkou pí Sirlové.
P. Alexander
Sirlo je dovedným
instalatérem /plumber/, který rád
poslouží krajanům
ve všech instala
térských pracích.
Telefon na
ALEX's PLUMBING CO.
je : 466-0582.

POKYNY pro ty, kteří žádají duchovního českého správce o křest;
Není-li vám známo / jak by se u dobrých katolíků předpoklá
dalo/, do které americké katolické farnosti svou adresou nále
žíte, zjistěte to nejdříve. - Vyjednejte s duch, správcem
čas a místo křtu několik týdnů dopředu, aby bylo dost času na
přípravu a katechizaci, která se vyžaduje a která je ve větši
ně případů tolik nutná a užitečná.

Ca od nás vyžaduje česká kaJbočttíboú ?
Je mezi námi dost krajanů, kteří sotva připus
tí, že ta okolnost, že jsme českými katolíky,
t.j. že se hlásíme ke katolictví i k češství,
od nás vyžaduje a ukládá nám jisté povinnosti.
Mladým lidem a těm, kteří sem přijeli po r. 1968,1 \
se nemůžeme mnoho divit, shledáme-li u nich podobné
názory : bezbožecká výchova a komunistická tyranie jim odcizila
pojem povinností k Bohu, a znechutila závazky k vlasti a k bliž
ním, protože je převedla na závazky ke komunistické partaji.
Podobný názor však překvapuje u těch, kteří měli příležitost
k náboženskému vzdělání, kteří náleželi k vlasteneckým spolkům,
a kteří se zde v Americe už dávno mohli naučit tomu, že práva a
povinnosti jdou ruku v ruce.
Kardinálovi Beranovi byla tato skutečnost samozřejmostí, když
vyslovil slova, která jsou s každým číslem přetiskována v ’’HLASU
NARODA":"Vy representujete ve svobodném světě vlast. Vlast potře
buje lásku a pomoc. Budte svorni-!*
A že přijetím nového občanství nezanikají naše povinnosti k
vlasti, to potvrdil svátý Utec Pavel VI., když u příležitosti
lOOO-letéhojubilea pražského biskupství mluvil k českým poutní
kům :"Zůstaňte katolíky, zůstaňte Čechy, aí si žijete rozseti
kdekoli po světě, všechno, čím-máte být, je vyjádřeno jedním slo
vem : věrnost. Zůstanete-li věrni, vyřeší se k vašemu dobru i
všechny těžkosti a problémy...*
Na podnět svátého Otce i americká hierarchie pochopila, že
udržení národní kultury je zdravým přínosem pro Spojené Státy.
Existence naší národní Misie v rámci "Mnohojazyčného apoštolátu?
který má nyní svého diecésního vikáře a zahrnuje na 30 národních
kněží, je důkazem, že i zdejší arcidiecése veřejně se hlásí k ná
zorům svátého Otce stran národního dědictví.
Nuže, co se od nás jako českých katolíků vyžaduje ?
1/ Od katolíků se očekává, že jako katolíci budou žít. Mají
se začlenit do místních farností, spolupracovat s americkými ka
tolíky, plnit nedělní povinnost : účastnit se mše svaté a kázání)
/tuto povinnost lze.splnit v sobotu večer/, podporovat farnost a
diecési. Američtí katolíci si sami platí školy, kostely, všecko.
2/ Čeští katolíci/t.j. takoví, kteří se hlásí ke svému
Českému původu/, mají chodit pravidelně - pokud možno - na české
bohoslužby a nejen tehdy, kdy se jim zalíbí, přiložit nice k dí
lu našeho misijního snažení, účastnit se misijního apoštolátu.
Zvláště v našich spolcích je k takovému apoštolátu dobrá příleži
tost. Čím více darů se komu dostalo, tím víc jich má používat ve
prospěch misijního apoštolátu. Umělci by měli být na prvním mís
tě.
Nikdo z nás nemá práva se oddat pouze soukromému životu a záj
mům. Láska k Bohu vede láskou k bližním. Jsme také "podívanou
pro anděly i pro lidi". Oči američanů i krajanů, těch kolem nás
i vzdálených, se upírají na nás.
A konečně : jednou "vydáme počet z vladařství svého". Nepomů
že vám ignorovat Boha, náboženské a národní povinnosti. Vezmete
odplatu za všecko, co jste vykonali, i za to, co jste opomenuli
vykonat. I pozemské štěstí nakonec nezávisí od bohatství nebo ti
tulu, nýbrž od splnění našeho lidského ukolu.
Teprve ^vědomnělý katolík si uvědomí, že je předmětem užasnýci
da^ů, daných nám k časnému i věčnému prospěchu.
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10% INTEREST OK 2nd TRUST DEED FULLY SECURED BY

L.A. OR O.C. REAL ESTATE.

YOUR OWN SAVING AND LOAN WILL DO FREE COLLECTION FOR YOU.
CALL :

B.

HOUSTEK

2053 N. BUSH ,
-ČESKÉ

/714/ 547-1375, OR WRITE TO :

SANTA ANA, CA. 92706

ŘEZNICTVÍ

A

U Z £ N Á R S T V Í =

>» poskytuje všechny druhy našich oblíbených uzenářských
výrobků, které vyrábí tradičním a osvědčeným

způsobem

za použití přírodních obalů i koření.

457 3. LA BREA AVE., LOS ANGELES, CA 90036
Volejte : j939-0344

Přihláška o členství

V NÁRODNÍM SVAZU ČESKÝCH
KATOLÍKŮ

pro rok 1978
Účelem Národního Svazu Českých Katolíků je :
"Sdružiti všechny české katolické Jednoty mužů a žen, ka
tolickou Jednotu Sokol, Sdružení českých katolických spol
ků, patřících k cizonárodním katolickým jednotám, České ka
tolické osady, spolky, jakož i veškeré ostatní jiné
katolické činitele v Americe k soustavné a účinné práci ve
všech důležitých otázkách národního, náboženského, sociál
ního, dobročinného a kulturního života českého lidu v Ame
rice. Dále pak pečovati o to, aby křestanské zásady se uplatnily v našem životě společenském, hospodářském i poli
tickém tak, aby čeští katolíci byli v každém ohledu vzor
nými občany této země."
Jakkoli archaicky tento citát ze stanov 60 let trvající
organizace může znít, životnost Svazu a jeho účelu trvá
dosud jako v minulosti.
Od dob F.Pelikána se jednalo o to, aby naše Misie se
stala členem Svazu, a k tomu také směřovala návštěva Otce
biskupa J.L. Mořkovského v L.A.
Jakým způsobem uskutečníme tuto snahu, bude vysvětleno
v přiloženém letáku, který si laskavě přečtěte a přihláš
ku co nejdříve zašlete na adresu naší Misie.
LEDEN: Za všechna křesťanská společenství, aby
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY si navzájem vyprošovala milost jednoty.
NA ROK 1978
Aby se křesťanské děti staly apoštoly mezi dětmi
na celém světě.
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VHODNÉ DÁRKY KE V S E K PŘÍLEŽITOSTEM
- 111 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. 900118
91113 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

F R A N K 'S
HIGHLAND
PARK
CAMERA
VÁM

Mrňaqcant

EUROPE RESTAURANT___ I
____ 1176 No .Western - Tel.» H0-7-8910
Otevřeno : Denně od 5.P.M.
Tel.:
c=^ ,
V neděli od 2.P.M. __
L67-891O
V úterý zavřeno.
noví Číslo

potřebách
všeho druhu

,.s>

5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES CA.
/213/ 255-0123 or 255-15113
900112

¿Ï.VOST - JISTOTA A SPOLEHLIVOST í
i ------------------------------------------------------ ' :
a
LU
—I

O
a
</)
<
IO
»<n
ñ

FRENCH /Francouz/

EUGENE

tu

Box 8131 LA GRESGEIITA, Ca. 912111.
-4
O
Veškeré druhy pojištění : Životní,
zdravotní, požár, auta, domy /Business, -4
corp./ IRA, Keogh.
Mutual & municipal bonds /tax free/, >
coir.odity. Ověřování dokladů, daňové
y>
přiznání.
TJ
O
•
Nezávazné porady. - Volejte na í
r*
/213/ 2U8-267U/home/,681-8300 /bus./
m
<
__________ —----------------------------- >5?

-JISTOTA A SPOLEHLIVOST
ÚTULNÉ

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené ,
nově otevřené a prostorné

české

poslouží

VE
FOTOGRAFICKÝCH

restauraci

“WEST CMERRY TREE"
11266 Ventura Blvd., STUDIO CITY, Cal -i f m-r>i a
Tel.: /213/ 980-9807

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

MÁŠ-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,

VEZMI "BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů » $3.20,
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : $l|.2O, »

na 10 týdnů jen 57.30.
M0RAVIA - koncentrovaný liniment :
za 1 pintu $!l.5O, za 1 kvart $7.50 poštou vyplaceně a se zárukou dodává :
EUROPEAN
DRUGS
Břetislav JELÍNEK, Ph.M.
P.O. Box 927
LAGUNA BEACH, California 92652
ZDRAVÍ SLOUŽÍ LÉPE SE ZDRAVÍ-TAMÍNEM
DÁMSKÝ I PÁNSKÝ KADEŘNICKÝ ZÁVOD :
Moderní střihy a "permanenty"
pro ženy i muže.
Nejlepší v Los Feliz
Odborně ostříhá a poradí :
Georgina ZEMAN
Magic Touch Hairstyling
1970 Hillhurst Ave.,L.A.90027

Volejte pro reservaci :

čtvrtek,
patek, sobota
Tel.: 663 - 0268

JERRY A MARIE HUSÁK

Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista
Pacifie Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,Westwood

JOE HENRY CO., REALTORS
)i?i|)i Overland Ave.,CULVER CITY, Ca.90230
Tel.s 839-7553
Res.{ 20L-18U2

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
HOMES. INVESTMENTS. MANAGEMENT

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

WESTM(HSTEK,CA.p26o3

OFF. 531-2250
RES. 531-2051

Úsměvy prozrazují štědrost krajanů při ván.sbírce
OZNAMUJEME

ČESKÉ

VÁM, že

BOHOSLUŽBY

se budou konat v neděli dne 29.ledna 1976 v kapli
HELPERS CONVENT na 3300 W. Adama Blvd., 1.A.90018
v 10:30 hodin dopoledne.
(Nejbližší výjezdy ze Santa Monica FRWY jsou:
Arlington, Western Avenue a Crenshaw Blvd.)
Příležitost ke sv.zpovědi je od 9»3Q do 10:20 hod.
Po mši svaté bude obvyklá beseda v sále
pod kaplí s občerstvením. Prosíme všechny
hospodyňky o pečivo a zákusky.
Půjčovna
knih bude otevřena.z
Příští -postní- bohoslužby budou 26.února
v konventě, velikonoční bohoslužby 26obřezna v Loyola High School.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka,S.J.
ADRESA
A
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce :
5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES, Ca. 90027.
Telefon : /213/ 465 0557
Neozvu-li se, volejte /nechte vzkaz,číslo/ :h66-2kO6.

S AW
FRANCISCO
SE HLÁSÍ:

po dlouhé době.
had očekávání
přijel z Denveru i
p. k.Škapa, který
s pí Frolíkovou ob
staral krásný dopro
vod k vánočním pís
ním při mši svaté.
Vzácný betlém od
M. Fischerevé-Kvěchové tvořil příhodné
pozadí pro mešní
svátou Obět, a ol
tář byl vyzdoben
velmi vkusně. Díky
všem za jejich hor
livou obětavost !
Setkáme se zno
vu při slavení
Kristova zmrtvých
HLAS NÁRODA
vstání. Pozvěte
(VOICE OF THE NATION)
své přátele.
*"vdenik. věnovaný zájmům amero'kj.-h Cechů čs

Česká vánoční mše
v San Francisku se
konala v neděli dne
8.ledna na svátek
Zjevení Páně, v den,
kdy křestané východ
ního obřadu začínají
slavit vánoce.
Účast na těchto
bohoslužbách byla
velká a bylo mezi
námi několik, kteří
tam byli po prvé neb

"NOVÝ ŽIVOT13
VIA DELLA CONCILIAZIONtJ
exilu

a potřebám naéicli drahých doma

EUROPA RESTAURANT
ČESKOSLOVENSKÁ HOSPODA
Pečená kachna s kned
líkem, Telecí řísek a
jiná čeaká jídla. Izqportorané víno a pivo.
Otevřeno od U - 11 PM.
Vítají Vás
Anička a Jerry PRILL
276? Lonbard Street
SAJI FRANCISCO, Ca. 91x123
Phone t/U15/ 567-0361Když jste v San Frandsku, jděte do Cb. hospody.

MJHl .

/, \AK0m

VYDÁVÁ
"VELEHRAD" čenkoamencke kulturní středního.
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, 1NC(
265T-5H S LAWNDALE AVE Chicago. Ill 60623
Telefon: 7S2-2044
RIDÍ: Dp. VOJTECH VIT. O.S.B
a redakčním kruhem

ROCN1 PŘEDPLATNÉ: v USA $15.00
Redakce bi vyhrazuje právo zaslané články a dopisy.zkrátit
an,z by tím byl změněn jejich původní obsah. Pokud jsou
články podepaané autorem, nemusí ae redakce a jej.ch ob
sahem ztotoďáovut - Zaslané rukopisy bc nevracejí.

inseráti

- oznámí v "hlasu národa." stojí»
1 inch textu t $ 2.oo

00193

ROMA

• ITALY

Časopis katolické
INTELIGENCE
Roční předplatné :
od $5.00
Měsíčník Cyrilometo
dějské Ligy pro kultu
ru a život z víry.
11 THE T I D I N G S "
Týdeník arcidiecése
Los Angeles.
1530 W. 9th Str.L.A.
Ca. 90015 Roční předplatné ;
$ 7.00

