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SVETOVA ZPRAVA
Ze všech zpráv po doba lidské his
torié - ať radostných nebo tragických
- ňejvýznamnější byla a zůstane zprá
va, jejíž obsah oslavujeme na svátek
Zvěstování Panně Marii, v tomto roce
dne 3. dubna.
Je dávným křesťanským zvykem připo
mínat tuto zvěst třikrát denně při
modlitbě “Angelus“, která se recituje
ráno, v poledne a večer# V době veli
konoční se násto ní modlíme “Raduj se,
nebes Královno". Odedávna ohlašoval
dobu modlitby zvon ranního, poledního
»HE
a večerního “klekání“. Klekáním se na
zývala modlitba nebo zvonění proto, že
se při ní klekalo při slovech “A Slovo tělem učiněno jest , a přebývalo
mezi námi“, jestliže se modlitba nekonala kleče.
Dnes zástupy lidí běží za svým zaměstnáním, lopotí nebo baví se od
rána do večera, a snad si ani nevzpomenou, nebo o tom nevědí, že téměř
před 2.000 lety bylo andělem oznámeno, Že Syn Boží se stane člověkem.
V evangeliu sv* Lukáše uvádí se tato zpráva takto :
"Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha* Hle, počneš v svém
lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude Synem
Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn Davida, jeho otce, a bude kralovat! nad
potomstvem Jakubovým na věky; a jeho království bude bez konce."
Na dotaz Mariin anděl odpověděl: "Duch svátý sestoupí na tebe a moc
Nejvyššího tě zastíní. Proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude
Syn Boží. A hle, Alžběta, tvá příbuzná, i ona počala syna v svém stáří,
a ta, která je pokládána za neplodnou, je nyní již v šestém měsíci. Ne
boť u Boha není nic nemožné.“
Novina týkala sě především nazaretské Marie, neboť ona se měla stát
matkou Božího Syna, ale zahrnuje zároveň celé lidstvo, každého z nás.
Každému člověku se stal Boží Syn bratrem tím, že se stal člověkem.
Bůh vzal na sebe naši lidskou přirozenost, aby nás učinil účastnými
na své božské přirozenosti.
Důsledky této zprávy jsou závratné a nepochopitelné ve svém obsahu,
ale přesto každý člověk může tušit, že nikdy nebylo a nebude radostněj
ší a významnější zprávy pro celé člověčenstvo nad zvěstování narození
Ježíšova.
Zvláště každý křesťan, který zná dějiny lidského vykoupení utrpením
a smrtí našeho Vykupitele, musí a má se nejen radovat, ale i vzdávat
Bohu díky, kdykoliv slyší nebo mu na nysl vstoupí tato radostná zvěst.
Proč jsme my, čeští křesťané, se nesešli toho dne, kdy jsme slavili
památku andělského zvěstování, abychom vzdávali Bohu díky, abychom si
vzájemně blahopřáli a spolu se radovali? Proč?
Protože jsme snad dosud nepochopili, - ba někteří z našich mladších
krajanů ani neslyšeli,- Že Bůh se stal člověkem, aby mezi námi žil,
trpěl a vykoupil nás svou dobrovolnou smrtí na dřevu kříže. Nebylo by
na místě, aby se každý rozhodl vykonat něco pro rozšíření oné zvěsti?

Z

PASTORAČNÍHO
Velikonoční

bohoslužby

Obrázky z velikonoční mše svaté, z hledání vajíček a
z besedy uvidíte na několika stránkách věstníku, a jest
liže Vám nijak nevadí, že mnoho lidí přišlo na mši pozdě,
a hodlají se vypravit na české bohoslužby snad až na sva
továclavskou pouů, pak asi budete spokojeni s účastí a
průběhem slavnosti, které i počasí přálo.
Výstava

katolického

tisku

S pomocí několika dobrovolníků podařilo se nám v auditoriu Loyola
Hfgh School uskutečnit obsáhlou výstavku katolických knih a časopisů,
ks které nebylo času ani místa při minulých bohoslužbách v únoru.
Byly vystaveny knihy, vydané Křesťanskou Akademií v Říme, podle ně
kolika Edicí, z nichž některé obsahují přes 50 svazků. Snad málokdo si
uvědomil, jak obdivuhodné a obětavé dílo vytvořil tento studijní ústav
v počtu několika pracovníků í
Vystavovali jsme také časopisy a oběžníky vydávané našimi krajanský
mi duchovními službami, v USA, v Kanadě, v Anglii a v Evropě. Byly tam
úplné ročníky "Hlasu Národa", který se zdárně vyvinul v dobře informo
vaný list,dokonce i ročník pražských "Katolických novin", dobře redigo
vaných, kde však se příliš mnoho musí "dávat císaři, co jeho jest".
Dobře byly zastoupeny americké katolické listy a časopisy,
časopis katolické inteligence "Nový život", který se letos dožil 30.
ročníků, bylo možno shlédnout v úplnosti od jeho skromných počátků.
K informaci i k prodeji byly vyloženy anglické knihy katechetického
a modlitebního rázu, zaměřené zvláště k mládeži, životopisy našeho svá
tého krajany bylo možno dostat v něko
lika vydáních.
Ministrant "ZVONEK"
Je však asi pravdou, že snad jen ně
kolik krajanů shlédlo většinu, co bylo
vystaveno, a uvědomilo si, jaké poklady
byly vystaveny. Velké většině to zůsta
lo nepovšimnuto.

1978 - rok

mnohých

výročí

0 našich národních výročích jsme již
slyšeli nebo ještě budeme slyšet. Tento
rok je však památný také tím, že uplynu
lo 600 let od smrti Karla IV., Otce vla
sti.
3!>0 let jé tomu letos, co papež Urban
Vlil rozhodl, aby v bazilice sv. Petra
v Římě byl oltář zasvěcen českému mučed
níku Václavovi. Čechové jsou jediný ná
rod, který má v tomto velechrámu oltář
národního světce. Původní oltář sv.Vác
lava byl u sv. Petra již od roku 1333 na
žádost olomouckého biiupa Berky, který ZVONEK; "Otče, budete muset
v Římě zemřel. Oltář však byl později
přitisknout víc Věstníků. Je
zasvěcen sv. Erasmovi.- U oltáře se kona po nich velká poptávka.”
la pobožnost krajanů r. 1973.
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(D PŘI SVĚCENÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ. © SBÍRÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍ
ČEK PŘED KAPLÍ. ® JEDNA Z ČIPERNÝCH DVOJČÁTEK KARLŮ. SJVERONIČRA
VOLNÝCH JE Sl LETOS JISTA,ŽE JI MAMINKA POCHVÁLÍ ZA ŠTĚDROU POMLÁZKU.

KRÁSNÉ POSELSTVÍ
KATECHETI C K É

ÚVAHY

Papežství (pokračování)
/Papežství : učitelský úřad Církve/

Podstatou a cílem náboženství je podřízenost a
vyplnění vůle Boží» 0 tom bylo stručně řečeno minule.
Bůh nám svou vůli zjevil. Ve Starém zákoně skrze patriarchy, proroky a
autoritu Církve starozákonní, v Novém zákoně skrze svého Syna, apoštoly a
autoritu Církve novozákonní.
Mnoho náboženských společností si dělá nárok na spolehlivý výklad vůle
Boží. Většina z nich odmítá jakoukoliv Bohem ustanovenou autoritu a odvolá
vá se na Bibli.
Když však analysujete jejich počínání, seznáte, že nakonec to není Bib
le, na kterou se odvolávají, nýbrž jejich autorita, vůle, jejich výklad.
Bible není kniha, která spadla s nebe, nebo kterou nám předal Ježíš Kristus. Nový zákon byl sepsán delší dobu po Jeho smrti.
Katolíci přijímají Bibli z rukou starozákonní i novozákonní Církve, a
mají k tomu logické důvocý, o kterých se dočtete ve většině katolických vy
dání Bible.
Proto každý katolík přesfví - nebó může vědět - , které knihy tvoří “bi
bli \ které překlady jsou autentické, který výklad jě~správný a Církví ~
schváleny.
Nekatolíci si však /více méně/ podle libosti výbor ají, které knihy po
kládají za autentické, a překlad ba i výklad je ponechán libovůli jednot
livců. Nazývají to pak třeba individuálním vedením Ducha svátého, ale pak
vzniká otázka, proč by Duch svátý neměl vést katolické theology a věřící,
nebo proč jednotlivce vede k tak různým a navzájem si odporujícím výkladům?
Kdo sám sobě chce 'být papežem” ve výkladu vůle Boží nebo jen Bible,kon
čí v nejednotě, odlišných názorech, v sektách. Nekatolických náboženských
společností je jen v USA na sta s nejrůznější variací věrouky. Ty se dále
dělí a tak je v USA 9 druhů Presbyteriánů, 16 druhů Ťfennonitů, 18 druhů
Baptistů, 19 druhů Methodistů, atd.
Snaha a touha sledovat svou vlastní vůli /názor/ v náboženství, ve výkladu Bible, v praktikování víry, - to je~slabá stránka, každého z nás. I
v katolické /obecné/ Církvi v poslední době se vyskytují tendence zapomínat
na učitelskou autoritu Církve, na pastýřský úřad papeže a nastolit indivi
duální vedení Ducha svátého /jinými slovy: svůj vlastní názor, svou vůli/,
a to vede k mnohým pochybám a neklidu.
Jednota a jistota víry však stojí neotřesena - jedině proto, že Církev
má v papeži nej vyšší učitelskou autoritu, která ve věcech víry a mravů za
určitých okolností rozhoduje neomylně, t.j. jménem Kristovým /"Kdo vás sly
ší, mne slyší...”/.
Liturgie v Církvi se mění podle potřeb civilizace a vývoje, také církev
ní přikázání se mohou měnit /právě proto, že Církev má autoritu mluvit jmé
nem Božím/, ale Kristovo učení, uchovávané neomylným úřadem Církve, se n em ění .
Zbytečně si stěžují někteří katolíci, že nyní nevědí, čemu mají věřit,
když se liturgické zvyky, obřady a předpisy mění. Svět kolem nás se mění,
my se měníme, věda roste, a proto i my bychom měli svou víru znát lépe než
ji znaly naše babičky. Známa?
Apoštolské vyznám, víry stále platí /viz "Krédo Božího lidu" prohlášené
Pavlem 71. před 10 letvZ protože y papežství máme neomylnou autoritu.
Máme spolehlivé důkazy a doklady /i v Bibli?/, že Kristus ustanovil ta
kovou autoritu? - 0 tom budou jednat příští katechetické úvahy.
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JSME ZAPOMNĚLI ZVLÁŠŤ UPOZORNIT-MŮŽETE-LI, POŠLETE

POSTAVENÍ KAPLE PRO SVĚŘENÉ OVEČKY

P. BERNARDA

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ MATERIÁLU PRO

KADLECE.,O.P

ADRESA = THE WRISH PR1EST, -P.O.&OX H,,- gRENVILLE, (5RENADA, WEST

V MISII

ZAPNI

INDIE.

INDIES. - DEKUJEME.'

BYL - K RADOSTI BÝVALÝCH I NOVÝCH ZÁKAZNÍKU -

ZNOVU OTEVŘEN

A

MANŽELÉ JAN A VLASTA GROSSLOVI VÁS SRDE&É ZVOU .
z
Českých jídel?
Menu je včetně chleba a másla, výběru polévek, výběru salátu
1. půl pečená kachny, knedlík a zelí, 2. svíčková na
smetaně s knedlíkem a brusinkami, 3. vepřová pečeně
730 E. COLCHADO BLVD.
se zelím a knedlíky, á. smažený řízek s hramb. káží,
GLENDAIE, CALIF. 912
5» řízek plněný šunkou a sýrem s hramb. káží,
6. mažarské vepřové žebírko s rýží neb opeč, hramb.
PHONE. ; 956 - 5757
7. knedlíky s vejci, 8. pečené jaterničky a jelítka
s bramborem /nejsou denně/, 9. pstruh pečený na kníně
DINNER SERVED FROM 5:00 P.M.
s opeč, bramborem,10. domácí tlačenka s octem a cibulí
ZAVŘENO í PONDĚLÍ A ÚTERÝ

LÉTÁME

Phone í/213/ 661 - 2338

TÝDNĚ Z LOS ANGELES DO
FRANKFURTU OD $1139,
DO LONDÝNA OD $31:9,
DO ZÖRICHU OD $1:59,

BWJL LESIGtl c

DO MADRIDU OD $399.
2 AŽ 21; TÝDNŮ, VÁHA ZAVAZADEL NENÍ OMEZENA '

kO

NÁVRHY OSOBNÍC-H VISITEK

CO

CHARTRY DO PRAHY

CÚ

18. června až 10. července $1;99,
21;. června až 21;. července $1:79,
13.. srpna až 13.. září
$1:79.

jS

o.

Vánočních

kart, pozvánek,

hlaviček ha osobi*ti korespondenci

etc.

Re^isteredr 255-88

TUNA TRAVEL ACENCY, 1726 1/2 KENT ST.,
LOS ANGELES, GAL. 90026. Tel. ;1:83-1:360 večer.

Č E.SKÉ
ŘEZNICTVÍ A
UZENÁŘSTVÍ

BOHEMIAN

1157 SO. LA BREA AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90036
TELEFON : /213/939-03111;
MÁME PRO VÁS BĚŽNĚ TYTO DRUHY-; VURTY, PRAŽSKÉ PÁRKY, ŠPEKÁČKY, DEBRECÍNSKÉ PARKY^

POLSKÝ SALÁM, SLOVÁCKOU KLOBÁSU, SALAMY ; PRAŽSKÝ, ŠUNKOVÝ, PAŘÍŽSKY, BRNĚNSKÝ;
DÁLE : JATERNIČKY, JELITKA, TLAČENKY, A CELOU RADU SPECIALIT t DEBRECŽNSKOU A CIKÁNSKOU

PEČENI, MORAVSKOU ŠUNKU, PRAŽSKOU ŠUNKU DUŠENOU, TALIANY VINNOU KLCBASU A JINÉ.

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

-

PŘIPRAVUJEME

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

krámě

možno

posvačit

-

Srdečně zvou : Luděk a Miluška MASOPUSTOVI s Lučíkem
s i
týdeník, věnovaný
zájmům amerických Cechů, čsl. exilu a
potřebám našich drahých doma

Předplaťte

"HLAS
NÁRODA"
/ Vcd.ce of the nation /

PŘEDPLATNÉ NA ROK : $ 15.00
ADRESA :
“HLAS NÁRODA"
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, minois 60623.

NOVÝ ŽBWOT
VIA DELLA C0NCIL1AZI0NE, 1
00193

ROMA - ITALIA

HLAS Z KRAJANSKÉHO ŽIVOTA :

5717 1/2 Melrose Avenue /jeden blok na vých.
LOS ANGELES, Ca. 9OO38.
od Vine Str./
Tel.: /213/ 1:67-1262

wit- 'iwomlnita,
woarí Wot ^jiřinJut-

&

>

TELEFON :
278-1159
278-1185

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

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY
llö So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 9 Odd 8
9413 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210
F R A N K 'S
HIGHLAND
PARK
GAMERA

VÁM POSLOUŽÍ
V.EÍ

____ U76 No.Western - Tel. s HO-7-8910—j
Otevřeno : Denně od 5.P.M.
V neděli od 2.P.M.
v úterý zavřeno.
nové číslo

Tel.:
U67-69LO

¿^VOST X
LU
—I

O

Ol

V)

<
<
FO
I<n

n

OISTOTA

A

SPOLEHLIVOST;
-x
<J

E U G E II E
F 8 E H C H /Francouz/
(P
Box <131 LA CRES CELTA, Ca. 9121U.
-4
O
Veškeré druhy pojištění : životni,
zdravotní, požár, auta, domy /Business, •H
>
coro./ IRA, Keogh.
Mutual & municipal bonds /tax free/, >
corodity. Ověřování dokladů, daňové
<P
přiznání.
*O
O
Nezávazné porady. - Volejte na s
r*
/213/ 2U8-267h/home/,681-8300 /bus./
!m
X_________________ ——------------------------------ -> i?

-□I3T0TA A SPOLEHLIVOST
ÚTULNÉ

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené ,
nově otevřené a prostorné
české
restauraci

“WEST CHERRY TREE"
11266 Ventura Blvd., STUDIO ČITI, California
Tel.-. /213/ 980-9807
Ovocné knedlíky - Pečená kachna - Svíčková
Otevřeno denně od 5. P.M.
Parkování přes ulici.

FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU
5631 N. FKHIEROA ST.,LOS ANGELES, CA.
/213/ 255-0123 or 255-1543
90042

MÁŠ-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,
VEZMI l>BOL-VEN".
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů : $3.20,
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : ,$U.2O, ,

na 10 týdnů jen $7.30.
MORAVIA - koncentrovaný liniment :
za 1 pintu $4.50, 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

Vás čeká v novém

Cřeative hair design
for men & women
Nová
adresa:
2100 N. ffiLllhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 9002?
/ Los Feliz /
Volejte pro reservaci :
úterý, čtvrtek, pátek, sobota
TEL.; /213/ 660 - 8020

J.VUY A -ÁRIE HUSÁK

Vám zařídí koupi,prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Feverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,West
wood
JOE HENRY CO., REALTORS
42li4 Overland Ave.,CULVER CITY, Ca.?O23O
Tel.-. 839-7553
Res«! 204-1842

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments,

management

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

WESTMtHSTEK/CA.P26&3

OFF. 531-2250
RES. 531-2951

©ztnsaimwfleme

České
-

V ai m,

že

bohoslužby

k poctě svátého Vojtěcha

-

budou se konat v neděli dne 30. dubna 1978 v kapli HELFERS
CONVENT na 3300 W. Adams Blvd., L.A. /blízko polského kos
tela - vchod je z Adams Blvd, proti 3rd Avenue/ -

v 10.30 hodin dopoledne.
/Nejbližší výjezdy ze Santa Monica FEW! jsou : Arlington,
Western Avenue a Crenshaw Blvd./

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9-30 hodin do 10.20 hodin.
Přicházejte na mši svátou včas, aspoň 10 minut napřed.
Po mši svaté bude v sále pod kaplí obvyklá beseda.
Prosíme naše hospodyňky o pečivo a zákusky pro kuchyni.
Příští
České bohoslužby budou v Helpers Convent
21. května, 25. Června a 9. Července /označeno v kalendáři/
Všechny krajany srdečně zve
P.Jaroslav POPELKA, S.J.

ADRESA
A
TELEFONNÍ
ČÍSLO
Jgj
na českého duchovního správce :
5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES, Ca.90027.
JjS
Telefon :/213/ 465-0557
T^r
Neozvu-li se , volejte /nebo nechte vzkaz/ : hóá-ShOó.a^s

České velikonoční bo
hoslužby se konaly v S.F.
2. dubna. Krásné počasí
přispělo k velké účasti
krajanů.
Manželé Ingrišovi,
kteří přijeli až zeSouth
Lake Tahoe, zasloužili
se o pěkný kostelní zpěv.
Mistr Eduard Ingriš do
provázel nežni písně na
harmonium a pí Nina nám
zazpívala velikonoční Aleluja. Byl to úspěšný
návrat k její pěvecké ka
riéře po kratší přestávce, způsobené automobilovou nehodou.
Zavítalo také mezi nás několik návštěv. Mezi nimi pí Blanka, vdova
po hudeb, skladateli Karlu B. Jirákovi z Chicaga. Mistr Ingrish o něm
srdečně promluvil. Po prvé mezi námi byli manželé Mlýnkovi s Honzíkem,
a natrvalo přijela z vlasti manželka Elga p. Frankovi Skovajsovi
s dcerkou Barborkou. Také jsme vzpomněli 7£. narozenin přítomného p.
Jiřího Špánka. Rádi jsme uvítali rodiče pí Prillové kterou navštívili
Příští české bohoslužby v S.F. budou v neděli dne lj. Června
1978, při kterých oslavíme Královnu máje, ustanovení Nejsv.Svátosti
011., dědictví sv. Cyrila a Metoděje, a patrona města sv. Fraitiška.
Při této příležitosti první svaté přijímání přijme Gituška Dedeková.
Uvítáme návrhy na důstojnou oslavu těchto památek.
Kdyby byl někdo ochoten přechovávat a dovážet na bohoslužby skláda
cí židle, jsme ochotni je zakoupitmohly by sloužit krajanům při ji
ných příležitostech. Přihlaste se brzy. Značka "Spolehlivost”.

Krajané mohli shlédnout obsažnou výstavku Českého a anglického ka
tolického tisíců. V sále, kde se konala mše svátá, byly vystaveny kni
hy z pěti edic Křesťanské Akademie v Símě, pak příležitostná vydání a
publikace benediktinského tisku v Chicagu, a další.
Anglické katechetické a modlitební knihy pro mládež i pro dospělé
byly nabízeny ke koupi. Mezi nimi i několik životopisů sv." Jana Neum.

Když jste v San Francisku, jděte do ČESKOSLOVENSKÉ HOSPODY "EUROPA
RESTAURANT".
Na jídelním lístku je pečená kachna s knedlíkem, Telecí řízek a ji
ná česká jídla. Importované víno a pivo. Otevřeno od U - 11 PM.
Uvítají Vás Anička a Jerry HULL, 2769 Lombard Street, S.F. 9Ů123.
Telefon : /lil£/ £67-0361.
HLEDÁ.TE-LI V LAKE TAHOE POZEMKY, NEMOVITOSTI, ATD., obraťte se na :
COMMERCIAL - MOTELS-RESTAURANTS-

DV REALTOR W/"-

APARTMENT HOUSES - INVESTMENTS HOMES - LOTS - LARGE RENTAL
DEPARTMENT.
BOK 1102 / 3O£3 HWI. £0 /
SOUTH LAKE TAHOE, Ca. 9£7Q£
Tel.: /916/ £^¿-1300.

