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—.Special! ¿Waiter
by Mrs. 8etsy Kennedy
__9 can still see m

grandmother, a

frail, diminutive won an as she stood
beside me in the Methodist Church,
lifting praises to Gcd with a voice
glorious enough to accompany the angels,
ihe memory of mv grandmother will
al' ays be • .th me, and my gratitude to
her also lingers. She showed me an
example of constant laith. She saw to it
that I received traditional Methodist
Sunda School training, hut often I as
stirred b; pictures or stories about
Catholicism. The. activated m child’s
imagination.
What was a ’’Catholic?” M' child's
mind envisioned stern, cloud-walking
figures, wreathed in light, shrouded by
nr .tery, laden with magic medals.
f ortunatel , m mi.conceptions vanished
as I grew older and my circle of friends
began to include Catholics. Then m
fiancee whisked me into the delightfull
warm and expressive arms of an Italian
family. I was impressed b their simple
de olion to a religion hich still held an
aura of mystery to me. '.s I kneeled next
to them in Mass I sometimes stole a
glance al their faces, [he reminded me
of the powerful ocean; each wave a
separate entile, yet each joined together
in a journey tov ard the peaceful shore.
One weekend my fiancee lelt lor a
fishing trip while I waited at home for the
da ol his return. \s the houis passed
bc .ond the time he was due to arrive, I
grew appreher, .ive. Still th" phone didn’t
ring. I didn’t ’ ant to tell m parents of
my
foolish but growing lc.tr. In
desperation m e es rested on the rosarv
beads he had gi m me as a keep ,ake ol
our future. I had never learned how to
use them. I thought perhaps God ■ ould
listen if I held the beads and prayed
sincerely. Comfort began to gio v inside
me like a sun alter dark rain. I promised
God that if he ■* >uld bring m lived one
back safel , I would study Catholicism.
Seconds later my sweetheart called. But it
was to be man, years before I found m;
wav to the baptismal font.
My first love and I drifted apart. He
left to attend a distant college. My own
plans were shattered because of
unexpected famil difficulty. I he family
had kept m father’s alcoholism a s'crel
from me and he had stayed sober until
the time 1 was a teenager. I hen the

disease defeated his will again. He lost his
job and health. We had to move from a
fine home and lose our friends. It was a
great shock tr me because I had
considered my father almost perfect. I
felt G< d must have let me down too.
I ran aw ;•/ fr- m home immediately
after high school, ir/ing to escape my
disillusion. Instead I ran into more
trouble. I sought relief in parties and drug
experimentation. 1 sought peace through
man jobs: stewardess, public relations,
secretary. But I still felt empr. E 'en my
romances did not seem to help, as the/
, re of a temporar nature.
Then someone very close to me died
of an o ardose of drugs. Although my
own drug experiments did not include
heroin or other narcotics, I was
grief-stricken over the loss of a friend,
shocked by such a senseless death. I
began looking honestly at m, own
problems and vent for professional
counseling. As I gre
happier, m
relationships ith others improved. Il was
onl a short time before I met the man
■ ho is no my husband.
We were married in a Methodist
church although he is not a member of
any organized religion. I settled down in a
challenging writing job and a joyful
marriage. Still, a • aid remained in n; life.
I felt resile1-., incomplete. I hen I met f o
of my husband’s oldest friends, a married
couple totally de- oted to the Catholic
wa. of life. V.e began all night discussions
about God and His Church. I attended
Mass with
them often. A new
peacefulness entered tr. daily life. My
lailh had returned. I wanted to become
Catholic but
felt
I
lacked the
self-discipline.
One da, m doctor told me I
as
going to have a baby whose arrival was
anticipated on L XSTER DAY. f or many
years I had denied His w.y of speaking to
me. N ■
it seemed He show -d
st
another sign of His faith in me b, sending
my child on the ery da. of His Son’s
Resurrection. I soon began taking
instructions from a dynamic young priest.
After m
baby was born we were
baptised together in a beautiful evening
Mass. Now when she is old enough I can
tell her how she ga c me a very special
Easter gift. •
Fre'tii'tcno

z "Parian Helpers Bulletin".

CHCETE ZVÍTĚZIT ?
Velikonoce jsou oslavou Kristova
vítězství : nad smrtí, nad hříchem,
nad světem, nad dáblem...
Bylo to největší vítězství v ději
nách světa, - a přece při něm chyběly
všechny vnější projevy, kterými se
vítězství oslavuje. Hudba nehrála,
davy nejásaly, nepořádaly se průvody,
hostina se nekonala.
Vítězné jitro v Jerusalemě zastih
lo svědky potupné smrti Kristovy
v nejhlubším zklamání, v bázni a na
pochybách.
Kdo vzkříšeného Krista nespatřil
toho dne na vlastní oči, nechtěl ani
uvěřit, že Kristus vstal z mrtvých.
Tomášova nevěra zasahovala mnohé.
Leč i ta byla překonána a od úst
k ústům letěla po celé zemi zvěst, že
Ježíš Nazaretsky vstal z mrtvých.
Když pak Duch Svatý sestoupil na učedníky a naplnil, je radostnou stateč
ností, ani pronásledování nebo smrt ns
dovedla zastavit šíření radostného po
selství po celém světě. Do dnešní doby zaznívá tento hlas, a počet těch,
kteří v Kristově vítězství vidí záruku svého zmrtvýchvstání a věčné od
měny, roste každým dnem.
Děje se to však způsobem odlišným od lidského plánování : bez hluč
ných oslav, bez násilí / k vnitřnímu přesvědčeni nemůže být nikdo přinu
cen/, bez okázalosti.
Tak si to ani apoštolově nepředstavovali. Jejich rybářský původ je ne
opravňoval k vysokému postavení, ale přesto jejich touhy, ba i Kristovy
sliby, směřovaly k účaeti na Kristově kralování.
Po zmrtvýchvstání apoštolově jistě čekali, nebo si aspoň přáli, aby
vzkříšený Kristus ukázal své vítězství před celým Jerusalemem, před ce
lým israelskýra národem a jeho představiteli. Podle jejich názoru Kaifáš
i Annáš, Herodes i Pilát měli poznat, koho odsoudili na smrt, koho potu
pili a ukřižovali. Tito však snad až po smrti měli uznat pravdivost Kri
stových slov "Já jsem přemohl svět".
X apoštolově konečně pochopili, že Kristovo vítězství se vztahuje na
nepomíjející život a věčné království. Na tomto světě nám dává vítězit
nad sebou a nad světem, a dává nám příležitost osvědčit naši
věrnost a upřímnost. I pro velkodušnost a nezištnost je zde místo.
Kristovi následovníci mají v Církvi účast na jeho božském životě, na
nezasloužených svátostných darech, na bezpečném a neomylném vedení, na
nepoznaných radostech ze života víry, naděje a lásky.
Vyžaduje se vsak vítězství nad sebou samým, zaměření pozemského živo
ta na věčný život, podřízení se otcovské vůli Boží.
Lidé posuzují jenom výsledky, ale Bůh oceňuje i naši dohrou vůli a
snahu. Proto každý může zvítězit. Každý může zvítězit s Kristemí
Lidé slibují ráj na zemi, Kristus jej však slibuje pro celou věčnost.
Kdo však se snaží nést jeho kříž, pocítí, že je lehký a sladký.
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PASTORAČNÍHO

ZÁPISN ÍKU s
Svatý týden
Velikonoce jsou jistě sváteční událostí, na kterou se
každý připravuje. Stává se bohužel zvykem i mezi krajany, že v těch pří
pravách se stále víc myslí na tělesné zotavení nebo zábavu, a zapomíná
se, že velikonoce jsou především duchovní svátky, které nás mají du
chovně posílit a potěšit. I když utrpení a smrt Kristova nutně nás vede
k soucitu, lítosti a ošklivosti nad hříchem, je to nakonec radost
ná zvěst, že tak Bůh miloval svět, že svého Syna vydal za nás.
Člověk jinak hledí do života, že na této planetě není sám, že nevznikl
jen náhodně a také tak skončí, nýbrž je tvorem božím, který je určen
k věčnému životu nad lidské pomyšlení,- dovede-li se povznést duchovně.
Slavení
svátků
Posunutím obřadů tak významných a dojemných na večerní hodiny, Církev
se snaží i dnešnímu "věčně zaměstnanému" člověku umožnit církevní oslavu
Kristova vykoupení i ve všední dny, zvláště na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Avšak i ti, kterým pracovní závazky nedovolují účast
na bohoslužbách v oněch dnech, mají se snažit v duchu sledovat liturgii
té oné doby. Zvláště v rodinách s dětmi, kde je příležitost ke sp olečným
modlitbám a zvykům, má se přihlížet k tomu, aby tak důležité slavnosti
nepřešly bez povšimnutí a bez duchovního užitku.
Kéž by naši krajané, zvláště ti, kteří nepoznali život ve věřící a
praktikující katolické rodině, poznali a zakusili, že náboženský život
má člověka povzbudit, potěšit, posílit a naplnit svátou hrdostí.

Kdo je moudrý?
Na tuto otázku za starých časů odpovídali: Moudrým je ten, kdo dovede
rozlišovat. Často, ba téměř
vždy, je možné mluvit nebo soudit o téže Ministrant "ZVONEK"
věci z různých hledisk. Proto i úsudek
může být různý.
V zájmu pravdy, spravedlnosti a lásky
je proto třeba pronášet úsudek o někom
nebo o něčem tak, aby bylo jasné, s jaké
ho hlediska se o věci mluví, a nepodávat
jej jako všeobecně platný.
Tím víc o moudrém člověku platí, že
nebude při čtení vytrhovat věty nebo slo
va ze souvislosti, tím méně bude podle
libosti zkreslovat smysl slov.
Kdo se při čtení minulého věstníku po
horšoval nad tím, že prý jsem kritizoval
to, že se lidé pěkně oblékají, když jdou
na české bohoslužby, ten vůbec nepochopil
smysl celého odstavce.
Temno, temno
ZVONEK: "Sedni si dozadu a až
Středověké smýšlení je dosud mezi ná půjdu kolem s paškálem ke svě
mi, i když se tolik mluví o tom. že prav cení ohně, tak to zmáčkni í"
da vítězi.

Napsal-li si pan Jirásek romány, které nazýval "historickými rományj'
protože v nich používal historických jmen osob^ míst a zemí, mohl se
proti historikům, kteří mu vytýkali, že si vymyslel dějiny a rafinovaně
ostouzel všechno katolické, zejména jesuity, hájit slovy:''Pánové, já
jsem nepsal dějiny, nýbrž romány."
Bohužel, opravdu bohužel, většina českých lidí, pokud nejsou histo
ricky vzdělaní a nezaujatí, pokládají Jiráskovy romány za historii a
snad si ani neuvědomují, jak jim pan Jirásek "zatemnil" mnohé z toho,
na co může být hrdý každý Gech a katolík.
Jsem vlastně vděčen pisateli "Národního probuzení" v "Sokol Notes",
že svým psaním přispěl k tomu, abych si "Temno” přečetl, a abych pokud
možno brzy pro katolíky napsal, jak se věci podle historické skutečnos
ti mají.
Tato historie není asi pisateli článku v Sokol Notes známa, jinak by
se snad neodvážil "románovitě" psát v oficiálním věstníku sokolské jed
noty, v níž - i ve vedení - je řada věřících katolíků. Historické sku
tečnosti se dozví v chystané publikaci, zde jen poukazuji na to, že pí
še o "Druhé polovici 19.století” a o důsledcích bouřlivého roku 181$.
MLnví-li o tom, že "následovníci smutně proslulého pátera Koniáše /tak
bych se rád nazýval, kdyby měl pisatel na mysli, ne románového^ nýbrž
historického Koniáše/ byli z mocnářství již vyhnáni a jezuitsky řád zru
šen",. není to ani zdaleka vše, co by se vztahovalo na 2. pol. 9.století.
Pisatel zde čtenáři zamlčuje historickou skutečnost, že jesuitský řád
byl zrušen r. 1773, ale již r,181U obnoven, že již r.l8á6 od pro
vincie polské byla oddělena provincie rakouská, v níž roku 1870 žilo 19
českých jesuitů.S růstem počtu českého dorostu zakládaly se nové domy
v Cechách a na Moravě: první v Praze u sv. Ignáce r.1866, Svatý Hostýn
r. 1887, Velehrad r. 1890 atd. R. 1919 byly spojeny všechny domy na úze
mí nově vzniklé republiky v provincii Československou. Ta měla r.1920
lf>3 členů. Do r. 1938 vzrostla na 391 členů. - že by nakonec ti "násle
dovníci K." měli také něco dělat s tím "národním probuzením"?
Výstava katolického tisku
Měsíc únor je vlastně měsícem apošto
látu katolického tisku, avšak pro malou
účast na únorových bohoslužbách a hlavně
pro nedostatek místa v místnostech konventu
na Adams Blvd. nemohli jsme uspořádat knižní výstavku v takovém rozsahu,
jaký si důležitost tiskového apoštolátu vyžaduje.
Účastníci vzpomínkové slavnosti narozenin T.G-.M. v Sokolovně obdivo
vali vyložené tam české knihy, početnost i různost, které většinou před
stavovaly knihy vydané v exilu. Tím víc budou moci být hrdi na to^ že
v exilu vyšlo - hlavně zásluhou Křesťanské Akademie - tolik dobrých
knih, které přispívají k chvále Boha a ke spáse člověčenstva.
Zdá se, že zájem o dobrou knihu v exilu stoupá, protože
- na příklad - zásoba výtisků Pekařovy knihy "0 smyslň na
šich dějin" byla brzy rozebrána v Chicagu i v CLevelandu.
Trpělivě budeme čekat na nové zásilky z Holandska.
Podaří-li se nám v prostorném sále Loyola High Sčhool,
kde se budou konat velikonoční české bohoslužby, sestavit
co neúplněji tuto knižní a časopisovou výstavku^ pak jis
tě pocítíme vděčnost k těm, kteří se o takový výběr čes
kých knih zasloužili./N.B.:,(Koniášovi následovníci"jsou
mezi nimi './ - Rádi uvítáme dobrovolníky k přípravě této
výstavky v sobotu dne 2f>.března o l.hod,odpol.Přihlaste sef
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SVATKY

V

BŘEZNU

V našem kalendáři, který jsme
Vám zaslali, můžete sledovat liturgický rok a připomínky svátých,
C připadající na jednotlivé dny.
Krátký životopis je připojen
-k svátkům jednotlivých našich ná
rodních světců.
Svatý Josef je patronem pro celý měsíc
(C březen a jeho svátek se letos slaví - protože 19.
hře zen připadá na Květnou-pašiovou neděli, kterou
začíná svátý týden, -v sobotu dne 18.
ANEŽKY &SEÉ, 1$. března je

Nespoléhejme se na to, že naši nebeští přátelé a Pán Bůh sám,vědí o
našich potřebách a starostech. Kdyby tím byly naše problémy vyřešeny,
že o nich Bůh ví, nebylo by vůbec problémů, protože Bůh je vševědoucí.
Sami dobře víme, že k prosbám je třeba disposice, vědomí vlastní
nemohoucnosti a Boží vŠemohoucnosti, důvěry a pokory. Nuže, nezapomí
nejme prosit, - a chválit Boha za přijatá dobrodiní. Bučíme vděčni '
SVATÝ

TÝDEN

Velikonoční radost nacT zrarívýchvstarájn^ista předchází týden, kte
rý je přímo nabit událostmi, dojmy a vzpomínkami. Každý rok je proží
váme, a přece jistě mnoho zbývá poznat a si připomenout k našemu pou
čení a povzbuzení. ^Kolik lidé - zvláště naši krajané - si dopřejí v ty
dny času, aby aspoň částečně pochopili a ocenili úžasnou lásku Boží,
kterou nám dokumentuje a před oči představuje Svatý týden?
Květná neděle
Při slavném vjezdu do Jerusalema Ježíš plakal nad městem: "Kdybys
bylo poznalo i ty, a to v tento svůj den, co je ti k pokojií Ale nyní
je to skryto před tvýma očima". Kezapláče v ty dny Ježíš i nad naší
nevědomostí a netečností ?
Pašije se čtou tento týden dvakrát /dříve se četlo podle všech evan
gelistů/, abychom si vtiskli do paměti, jaká je zloba a následky hří
chů, které byly odčiněny takovým utrpením.
Zelený čtvrtek
Den ustanovení podivuhodné Svátosti Oltářní, den Jidášovy zrady, Pe
trova zapřeni, Kristova odsouzení a věznění. Radost a žalost se toho
dne střídají v srdci každého křestana.
Velký patek
Nesmyslný je slogan, kterým před Časem nevěrci mátli mysl věřících,
že "God is dead", ale pravdou je, že onoho pátečního dne na kříži ze
mřel Syn Boží. Dovedeme se pozastavit nad tou neslýchanou zprávou?
Bílá sobota a velikonoční neděle
Den Kristova prodlévání v hrobě / pokud se týkalo jeho těla/ a jeho
slavného zmrtvýchvstání. Bližší poznání a pochopení tohoto tajemství
může vnést do našeho života jiný směr a vtisknout mu pečet věčnosti.
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DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS
JOSEF

PŘEDEŠLI ■
J .

KLE P Á č

Narodil se 2?. března 1899 v Ghicagu, kde
ztrávil většino, svého života. Tam se také roku
191x7 oženil se sl. Vlastou Kostkovou. Po něko
lika letech se odstěhoval s manželkou do Kali
fornie, kde prožili 26 let a oslavili 3O-té vý
ročí manželství.
Zesnulý prodělal v posledních letech několik
operací a před smrtí přijal svátosti nemocných
od českého duchovního správce. Skonal 23. února.
Zanechává svou truchlící manželku Vlastu
KLEPÁCOVOU a celou její rodinu KOSTKOVOU v CSR.
Stipendium na mše svaté za zesnulého zasla
ly z Chicaga jeho dvě neteře :
LILIAN a její manžel Joe FLEGEL, a
MILDRED PIRSEIN a její dvě děti' :
BOB PIRSEIN s manželkou PENNY a třemi dětmi:
H1LLARY, HEATHER a PH1 LIP, a
o tci ui.jXnv:
ir i i->r
MILLIE SPRAGUE s manželem Dave a jejich dvě lfen2ele Spáčovi pri svatbě
děti KA.LLY a MILLIE.
Modlitba růžence za zesnulého se
konala v kapli pohř .ústavu SMITH &
SALSBURY večer dne 26. února 1978.
Zadušní mši sv. sloužil v kostele
sv. Augustina v Culver City P.Jar.Po
pelka, S.J. 27.února o 9.hod.dopol.
Při mši svaté dovedně zahrál na
varhany a vroucně zazpíval několik
vložek p. Karel FINEK.
V Pánu zesnulý byl po mešní Oběti
pochován na krásném hřbitově Holý
Ckoss poblíž místa, kam byly nedávno
uloženy tělesné pozůstatky známého
zpěváka a herce Bing Qrosby.
Odpočinutí lehké dej jim, 6 Pane í

Manželé KLepáčovi s tetičkou Rose VEVERKOVOU

Vlasta a Josef KLepáčoviv posledních letech

Sestra p.KLepáče Mary KREML
a manželé KlepáČovi

KRÁSNÉ POSE
KA TE CHE T I CKÉ

Papežství
Kromě protestantských
společností ani pravo
slavná a anglikánská círl
neuznává papeže jako nejvýšŠí viditelnou
\'y/
hlavu Kristovy Církve. Tím méně uznávají jeho neony1- V '
nost ve věcech víry a mravů..
T.G.Masaryk a mnozí s ním se stavěli proti papežské neonylnosti,
protože dobře neporozuměli, co papežská neomylnost znamená.
Správné bylo, že nepřijímali takovou neomylnost, která by znamena
la bezhříšnost, neomylnost ve všech oboreoh poznání, nebo "osobní” neomylnost a podobné výklady. Nebylo však správné, že si neprostudovali definici neomylnosti dříve, než se proti ní postavili.
Není ovšem vyloučeno, že i ti, kteří dobře znají obsah a význam
definice o papežské neomylnosti, odmítnou ji přijmout a uznat. Bábel
je si dobře vědom, co papežství, tato mocná a nerozborná skála, pro
Církev znamená, a proto nikdy nepřestane - prostřednictvím lidi bojovat proti skále Petrově.
Člověk, obdařený od Boha svobodnou vůlí, je schopen - i proti vla>stnímu prospěchu - postavit se proti Bohu, popřít Jeho existenci, igno
rovat Jeho přikázání, odmítat poslušnost k Církvi, a také - což je
hlavním důvodem všem náboženským společnostem odloučeným od katolické
Církve - uzpůsobovat si /zakládat/ náboženství podle své vlastní vůle.
Lidé odporovali prorokům, odpírali Krista, zamítali Jeho učení, a
proto není divu, že brojí proti papežské autoritě nebo neomylnosti, na
níž jednota Církve stojí a s níž padá.
Kdo ovšem odmítá uznat Kristovo božství, božský původ Církve a její
autority, s tím nelze o papežské neomylnosti diskutovat, protože jeho
"křesťanství1’ je pouhá lidská “filosofie", která si nečiní, ba ani ne
může činit nárok na závaznost ve svědomí.
Tyto řádky jsou tedy určeny jen těm, kteří sice nemají jasno stran
papežské neomylnosti, avšak mají touhu po pravdě, po Kristově učení,
a jsou /třebas neuvědoměle/ ochotni se ve všem podřídit otcovské a
nejmoudřejší vůli Boží.
Tato snaha je vlastní podstatou náboženství. Proto nás učil Ježíš
Kristus se modlit: ”........přijd království Tvé, bud vůle Tvá jako v ne
bi tak i na zemi........ "
A sám náš božský Mistr prohlašoval, že nepřišel plnit vůli svou,
nýbrž vůli svého nebeského Otce. To platí tím víc o nás. “Ne každý,
kdo mi říká:'Pane, Pane' vejde do království nebeského, nýbrž ten, kdo
plní vůli mého Otce nebeského”.
Podřídit svou vůli vševědoucí vůli Boží, to je vlastně jediné, co
"vlastního” máme, co můžeme Bohu nabídnout, a co od nás Bůh požaduje.
Není také vůbec nio lepšího, co můžeme dělat, a také pro nás nic
těžšího.
Jsou lidé, kteří nemají zájmu plnit vůli Boží, protože Boha nezna
jí /dostatečně/ nebo o Něho nedbají. Na oboje se mají vztahovat naše
modlitby, ale jen na ty první tyto řádky. - Pokračování příště -

SERA

IRIESIAURÆNI

KTEŘÍ BYL ZNOVU OTEVŘEN DNE l.BňEZNA 1978, PQffÍDÁ

- DNE

31. BfíEZNA, 1. a 2. DUBNA -

HODV

VEPŘOVÉ
NÁVŠTĚVNÍCI MOHOU ŒERZET

JELITKA,TLaČeN-

JATERNICE,

POLÉVKU,

KU,KRVAVOU

730 E. COLORADO BLVD.

GLENDALE, CALIF. 91205
PHONE.:

S

VEPŘOVOU

KNEDLÍKEM

956 - 5757

BRAMBOROVÝM

A

JINÉ

ČESKÉ

DOBROTY.

DINNER SERVED FROM 5:00 P.M.
zavřeno í pondělí a

SRDE&JË ZVOU JAN A VLASTA GROSSLOVI

Uter?

LÉTÁME

Phone :/213/ 661 - 2338

TÝDNĚ Z LOS ANGELES DO
FRANKFURTU OD $1+39,
DO LONDÝNA OD $31+9,
DO ZŮRIC8U OD $1+59,

MLIL C1SICN«

DO MADRIDU OD $399.

2 AŽ 21+ TÝDNU, VÁHA ZAVAZADEL NENÍ OMEZENA '

NÁVRHY OSOBNÍCH

CHARTRY DO PRAHY

VISITEK

Vánočních kart, pozvánek,
hlaviček ha osoba i korespomdemci

18. června až 10. července $1+99,
21+. června až 21+. července $1+79,
11. srpna až U. září
$1+79-

etc.
Registered*' 258-88

TUMA TRAVEL AGENCI, 1726 1/2 KENT ST.,
LOS ANGELES, GAL. 90026. Tel.: 1+83-43 60 večer.

Č ÊSKÉ,
ŘEZNICTVÍ A
UZÉNÁŘSTVÍ

BOHEMIAN

TELEFON : /213/939-0314
VURTY, PRAŽSKÉ PARKY, ŠPEKÁČKY, DEBRECÍNSKÉ PARKY,

1+57 SO. LA BREA AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90036

MÁME PRO VÁS BĚŽNĚ TYTO DRUHY :

POLSKÝ SALÁM, SLOVÁCKOU KLOBÁSU, SALÁMY : PRAŽSKÝ, ŠUNKOVÝ, PAŘÍŽSKÝ, BRNĚNSKÝ;
DÁLE : JATERNIČKY, JELÍTKA, TLAČENKY, A CELOU RADU SPECIALIT t DEBRECÍNSKOU A CIKÁNSKOU
PEČENI, MORAVSKOU ŠUNKU, PRAŽSKOU ŠUNKU DUŠENOU, TALIÁNY VINNOU KLOBÁSU A JINÉ.

TÉŽ UZENÁ MASA A UZENY VAŘENY HOVĚZÍ JAZYK, JÁTROVÝ SALAM A JÁTROVÝ SYR.

DALŽÍ DRUHY. -

PŘIPRAVUJEME

Otevřeno ; Pondělí - Sobota : 9 - 5 P.M. - V Pátek ; 9 - 8 P.M.
V

krámě

možno

posvačit

-

Srdečně zvou : Luděk a Milučka MASOPUSTOVI s Dudkem
ODBÍREJTE

-

PŘEDPLAŤTE

HLAS NÁRODA
(VOICE OF THE HATION)
Týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů, čs. exitu
a potřebám našich drahých doma

bohu, církvi, národu
VYDÁVÁ:
"VELEHRAD", českoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INC.
2657-59 S. LAWNDALE AVE., Chicago, Ill. 60623

Telefon: 762-2044
ŘÍDÍ: Dp. VOJTÉCH VÍT, O.S.B.
s redakčním kruhem
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $15.00
Redakce si vyhrazuje pi'ávo zaslané články a dopisy zkrátit
aniž by tím byl změněn jejich původní obsah. Pokud jsou
články podepsané autorem, nemusí se redakce s jejich ob
sahem ztotožňovat, — Zaslané rukopisy se nevracejí.

WWÝ ŽOVOT
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1

001 93

ROMA - ITALIA

wm -rnxuTLUiÀiL
UXXlFÍ 'tMM'ÎL {JiÄnJuL

G

TELEFON «
278-1159
278-1185

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

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY
lib So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 9OOU8
9L13 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210

F R A N K 'S

HIGHLAND
PARK
CAMERA

_____ h76 No.Western - Tel. s HO-7-891O-J
Otevřeno : Denně od 5.P.M.
Tel.;
V nedali od 2.P.M.
1:67-091.0
v úterý zavřeno.
nové Číslo

¿>V0ST - 3IST0TA A SPOLEHLIVOST;
i -------------------------------------------------------------------------- . O
LU B U R E !I E F R £ N C H /Francouz/
O
CL
V)

<
<
FO

í2
n

a>
Box 8131 LA CRESCSHTA, Ca. 9121.U.
-i
O
Veškeří druhy pojištění : životní,
zd •avotní, požár, rúta, dony /Busine.s, H
>
coro./ IRA, Keoph.
Uutual & municipal bonds /tax free/, >
ccnodity. Ověřování dokladů, daňové
přiznání.
I. ¡závazné porady. - Volejte na :
/213/ 2U8-267ů/hone/,681-8300 /bus./

-JISTOTA A SPOLEHLIVOST
ÚTULNĚ

POSEZENÍ

najdete v krásné zařízené
nově otevřené a prostorné
české
restauraci

VÁM POSLOUŽÍ
VE
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU
5631 N. FIGUEROA ST.,LOS AI5ELES CA
/213/ 255-0123 oř 255-152x3
900Ů2
MÁš-LI BOL

na 10 týdnů jen $7.30.
MORAVIA - koncentrovaný liniment :
za 1 pintu $li.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

GEORGINA

ZEMAN

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

J U~x~ a

Vás čeká v naván

HlAb ŮUftRTERS SALON
Qreative hair design
for men & women
Nová
adresa:

“ WEST CHERRY TŘEL"
1X266 Ventura Blvd'.’, STUDIO" CITY, California
Tel_.: /213/ 980-9807

/ ARTHRITIS , etc. /,

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

2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
/ Los Feliz /
Volejte pro reservaci :
úterý, čtvrtek, pátek, sobota
TEL.: /213/ 660 - 8020

,Í?.IE HUSÁK

7'm 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,West
wood

JOE HENRY CO., REALTORS
U2hh Overland Ave.,CULVER CITY, Ca. 02 30
Tel.: 839-7553
Res«: 20h-18h2

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
homes.

Investments. Management

Domovy od. $ 55-000
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

WESTH[N5TER,CA.^26ö3

oft.

531-2 »r o
RES. 531-2051

"Neboř tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby
nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.11
Oznamujeme

Varn,

že

ČESKÉ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
se budou konat v neděli dne 26. března 1978 v kapli LOTOLA HIGH
SCHOOL , 1901 Venice Blvd./Mezi Normandie &. Vermont Ave./
v 10.30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi bude od 9.30 hod, do 10.15 hod, dopoledne.
Svěcení velikonočních pokrmů / vajíček, pečivá / bude na
začátku mše svaté / po kázání /.
Po mši svaté bude na trávnících před kaplí pro děti ” hledání ve
likonočních vajíček" za vedení pí Jiřiny Cymbálové. Prosíme všechny,
aby přinesli do kuchyně p e č i v o a barvená vajíčka pro~
pomlázku.
Při besedě v auditoriu bude otevřena výstavka a půjčovna knih.
Příští české bohoslužby budou - v Helpers Oonvent - v neděli
dne 30, dubna, 21. května, 25. června, /jak označeno v kalendáři/.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce 1
9322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon» /213/ ^S5-0557 -neozvu-li se,
m&žete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu t h66-2hO6.
ADRESA

A

1
Prosím,
všimněte si

všech

změn
času

i
místa

pro

naše

bohoslužby •

VELIK©N@ČNÍ
ČESKÉ

BOHOSLUŽBY

v SAN FRANCISKU
budou se konat v neděli dne 2. dubna 1978 - o 10.30 hod.
dopoledne ve větším sále v přízemí LOIOLA HALD proti
universitnímu kampusu.
Vchod
do Loyola Halí je jednak z Parker Avenue,
jednak z parkoviště.
Vjezd na p a r k o v i š t ě je z Turk Street.
Doprava autobusem jako drive : Zastávka autobusu č.£ na
Fulton Street.
Příležitost ke sv. zpovědi přede mší sv. Přijité včas.
Po mši svaté bude obvyklá beseda s pohoštěním v Loyola

Halí,

besedě bude otevřena výstavka katolického tisku.

Všichni jsou srdečněi zváni Z

