VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CTRTLA A METOIŽJE V LOS ANCELES

A SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU

Kalifornie

červen - Červenec 1978

’^Eucharistie a KLadovějící lidská ro
dina'1 bylo heslem
Eucharistického konrgresu ve Filadelfii
r» 1976.
Hrozivý je stav
ve světě, když pomys
líme na hmotný hlad,
který stravuje milio
ny lidí a předčasně
je klátí do hrobu.
Avšak ještě hrozivějším je du
chovní hlad, který ve velké lidské rodině způsobuje děsné rozdíly a nespravedlnosti.
Toto strádání člověčenstva uniká
obvykle těm, kteří plánují hospodářs
ké a kulturní vyrovnání ve své tě. Na duševní hlad je možné dočasně
zapomenout, avšak nakonec se projeví zkušenost Augustinova, že “ne
pokojné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě, o Bože*"
Lidé si často nejsou vědomi, že duševně strádají, nebo se snaží
tento vnitřní hlad uspokojit hmotnými a časnými věcmi: pohodlné vo
zidlo, obydlí, dobrý plat, vliv a uplatnění ve společnosti.
Z Bible však zaznívá varovný hlas: "Co plátno člověku, kdyby celý
svět získal, a na své duši škodu utrpěl?”
"
Někdo tento hlas snadno přeslechne nebo si ho nevšímá. Duševní
strádání však má stejně zhoubné následky jako hladomření : ubírá sí
ly, podlamuje zdraví, ničí rovnováhu, jedním slovem : přináší nespo
kojenost.
Zdáni .i .ví spokoj enci, duševně na kost vyhladovělí, se pohybují mezi
námi, a různým předstíráním se snaží vzbudit duševní spokojenost.
Jaký je však jejich výhled, když pomyslí na konec pozemského ži
vota, na soud a na dobu, kdy "ukáže se na nebi znamení Syna člověka;
i rozkvílj^se tehdy všichni národové na zemi a uzří Syna člověka
přicházet! v nebeských oblacích s velkou mocí a slávou **"?
Nikdo nemusí duchovně strádat, nebot Kristus přišel, aby jeho ov
ce "život měly a měly hojnost "./Jan 10,6/
Nikdo nemusí žít v hříchu, protože Boží milosrdenství je nekoneč
né, a marnotratným synům i dcerám je Otcova náruč vždycky otevřená.
Bůh nikoho z nás nepotřebuje a nikoho nenutí, aby byl spasen.
Předchází však nás svou láskou a očekává, že na lásku odpovíme lás
kou.
Je sice přikázáno :"Milovat budeš Boha nade všecko...", ale při
kázání je zde jen k vůli naší záchraně, pro nevědomost a slepotu.
Naše srdce, všechno naše snažení a toužení je svou přirozeností
zaměřeno na vše dobré a krásné. Kdybychom na tomto světě mohli poz
nat Boha aspoň Částečně, nebylo by nic snazšího a přirozenějšího
než "spočinout v Bohu".
V učení Kristově, které střeží jím založená Církev, máme možnost
poznat aspoň odlesk Boží lásky, štědrosti a velikosti. A je nám do
voleno plnýma rukama si nabírat z nepřeberné pokladnice Jeho darů.
Budeme dále duševně hladovět a shánět se po tretkách ?

PRO

SRDCE
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Májové

bohoslužby

Po mši svaté 21. května
konali jsme májovou pobož
nost svým způsobem : průvod
z kaple' - s korouhvemi s obrazy P.ltarie z našich sva
tyň ve vlasti a z celého
světa - se ubíral rozsáh
lou konventní zahradou a
končil před lurdskou jesky
ní. Lurdskou píseň doprová
zeli manželé MikŠovi na
harmoniku a saxofon. U jes Obrázek z loňského mariánského průvodu,
kterému, se podobal i letošní.
kyně vbylo krátké kázání a
píseň mariánská s loretáns
kými litaniemi. - Obraz P.Marie vévodil sálu, v němž se po mši konala
beseda.
Dr. Rudolf
Václavík
v
Los
Angeles
Účastníci májových bohoslužeb se seznámili s Dr. Rudolfem Václavi kam
z Londýna, který je funkcionářem v mnoha organizacích. Vzácný host se
nabídl udělat při besedě krátkou přednášku o Islandu za doprovodu svě
telných obrazů. Odborný a zajímavý vý
klad upoutal všechny přítomné, takže ani Miniat rant "ZVONEK”
příliš nespěchali s odchodem na různé
programy, které se toho odpoledne konaly
na všech stranách. Mnozí litovali, že
k přednášce nebylo víc času. Dr. Václa
vík hodlá nás navštívit příštího roku.
Jeho fotografii otiskneme příště.

Ctěte,Ctěte,Štěte.
Ctěte

v

h n o , co je psáno
ve věstníku t hodinka
Vám na to stačí, co
vyžaduje sestavovat
tři dny.
Mnohdy mne lidé
telefonicky shánějí
několik dní, a stači
lo by nahlédnout do
věštníku, aby sezna
li, že jsem jel konat
České bohoslužby do
San Franciska.

ZVONEK : "Jakou měrou měříte,
takovou vám bude
naměřeno í"

©TÍTE ZPRÁVU O ZALOŽEN^ STAVEB
NÍHO FONDU MISIE, O PRAVÉM VYZNÁ
MU PAPEŽSTVÍ-V TOMTO ČÍSLE ! ~

První táboření je v Cayamaca Raného Statě Park sPaso Picacho/ v
od 25. června do 4. července.
Vyšší poloha, listnatý les a krásná krajina poskytuje zdravý a příjerný pobyt.
Od neděle 2. července do 4« července mohou s dětmi tábořit i rodi
če. Členové a přátelé naší Misie jsou rovněž zváni.
Druhý
letní tábor se koná v druhé polovici srpna v překrásné
krajině u Eagle Lake.
Přesné informace obdržíte od / a přihlášku zašlete na/ :
Luboš Jednorožec, 16409 Mt. Keller C., FOUNTAIN VALLEI, Ca. 92708.
Telef. : 714 - 531 - 1843

CAPTIVE NATIONS WEEK
Každý čestný člověk se má snažit zabránit násilí a bezpráví. Proto
při vší křesťanské lásce k nepřátelům máme je napomínat, upozorňovat a
dokonce i varovat.
Týden podrobených národů, který každoročně vyhlašuje americký presi
dent, má jednak upozornit Američany a jiné svobodné národy, že mnoha ná
rodům je svoboda a samostatnost upírána, jednak má komunistické režimy
varovat, že násilí, bezohledná nadvláda a potlačení práv jsou nejenom
před®®*'®10 k odsouzení u každého čestffiého člověka, ale nesou zároveň
zodpovědnost před Bohem, který jednou odplatí každému podle jeho skutků.
Připojte se proto k motorovému průvodu městem L.A. v sobotu
dne 15. července. Informace dostanete u českého duchovního správce nebo
u představitelů Csl. Národní Rady/ Jiří Breber, Boris Rájek/.

výročí

K mnohým letošním výročím se přidružují červnová :

1 r o k
od svatořečení našeho kraja
na Jana Nepom. NEUMANNA z Prachatic. V nejbližšl době se začne se stav
bou jeho kaple v americké národní svatyni P.Marie ve Washingtonu. Při
spějme štědře .
15 let od zvolení
PAVLA VI. za nástup
ce sv. Petra. V učitelském uřadu Církve dal nám Bůh nesmírný dar..

STAVEBNÍ FOND
Účastníci posled
ních dvou českých
bohosLužeb vědí,
že konvenSester,
v němž
jsme to
likrát konali české bohoslužby, je nebo
bude prodán. Budeme proto nuceni hle
dat nějaké' jiné místnosti, což není ni
jak snadné, jak ukázaly minulé zkaže
nosti.
Sestry by uvítaly, kdyby jejich dosavadní domov přešel do českých
rukou, a také polská farnost projevila velký zájem o to, abychom se
stali jejich blízkými sousedy. Byla svolána schůze krajanů, ale bylo
hned zřejmé, že nebude možné sehnat v krátké době požadovanou hoto
vost.
Kdo konvent a jeho pozemky zná, soudil, že požadovaná cena byla
pouhým minimem a v případě nutnosti mohlo se to výhodně prodat.
Vlastní budova a místnosti by pro náš apoštolát znamenaly velký
přínos a velkou pomoc. Odpadlo by neustálé přenášení věcí a knih,
kterým se značně poškozují, ztrácí se Čas,’atd. Pro různé programy
bylo by možné připravit vhodnější dekoraci, zařídit přednášky, výsta
vy, exercicie, a pod.
Toho si byli krajané, kteří v poslední době vybudovali různé Vele
hrady, dobře vědomi.
V našem případě by místnosti mohly posloužit i k ubytování star
ších krajanů, kteří by se zbavili osamocenosti. Dům by mohl poslou
žit i jiným organizacím, nově příchozím a podobně.
Nás krajanů na Pacifiku není málo, ale není jisté, kolik je těch,
kteří jsou přesvědčeni, že každá obět pro národní a vlastenecké cítě
ní je naší Čestnou a milou povinností.
Pro věřícího křesťana k tomu přistupuje vědomí, že cokoliv obětuje
me pro "království Boží", pro oslavu Boha a spásu bližních, není
ztrátou, nýbrž ziskem. Tak dalece jistě všichni známe Kristova
přislíbení, jenom je třeba’je vzít na vědomí a provádět skutkem. Dost
málo krajanů snad pocítilo, že blaženější je dávat než dostávat. V mi
nulosti však bylo mezi krajany mnoho nadpřirozené víry a důvěry, jak
svědčí dosud chrámy, školy a sály, postavené dary českých krajanů.
Měli bychom být v tomto ohledu žalostnou výjimkou? Kdo nedůvěřuje
Bohu, v jeho přislíbení a odměnu, ten nemůže mít důvěru k nikom.
Abychom nepropásli nějakou jinou příležitost a mohli cílevědomě
postupovat k získání nějakého pozemka, doma nebo podobně, rozhodli se
krajané na schůzi u Brožků k založení stavebního fondu.
Základem k tomuto fondu je 1.000 dol., který nedávno Misii věnoval
p. Jan Filípek. Obracíme se na všechny krajany, aby přispívali na
tento fond, a zajistili si poklad v nebi, ...kde řez nekazí...
Dosud jsme nikoho nežádali, aby na Misii pamatoval v poslední vůli,
kterou má mít každý / bez ní již několikrát připadl majetek krajanů ,
státu/, ale činíme tak nyní. Pán Bůh se nedá překonat Vaší štědrostí*
~
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/pokračování/

Šiká se někdy, že z Bible lze dokázat
'
\\u/ ' Iv
každý blud. Je to snad možné, když se citáty vytrhnou
x'
ze souvislosti nebo když se slovům podloží jiný význam, atd.
Přesto je Písmo svaté něco solidního, dokumentárního, jak to nazna
čuje latinské úsloví : "littera scripta manet" - "Co je napsáno, má
trvání n.
Marné kromě Písma ještě něco jiného, co přetrvá věky? Kdybychom ne
měli, neměli bychom žádné jistoty, že věříme témuž učení, které hlásal
Kristus a apoštolově. Bible by se stala zdrojem nejrůznějších výkladů,
jak se to konečně děje u těch, kdo neuznávají nejvyšší učitelský úřad Církve. Kdo jim pak ručí za to, že bible je opravdu tím, za co ji
považují?
Na 600,000.000 katolíků věří, že Kristovo přislíbení Petrovi /Petr«
skála/ , že mu dá klíče od království nebeského, aby mohl svazovat a
rozvazovat na zemi s platností, která bude platit i v nebi, že tato
moc se vztahuje na každého nástupce Petrova, který umřel jako biskup
římský.
V nebi není žádná brána a proto tam není třeba klíčů; zřejmě myslel
Kristus na jiné klíče. Ze souvislosti se předáním klíčů rozumí předání
určité moci /svazovat a rozvažovat/.
Šimonovi také řekl Kristus, že se bude jmenovat "skála" /Kefas, Pe
tra, Petrus, Rock/ a že na té "skále" založí svou Církev. /Mat.16,18/
Petr od toho okamžiku ne zkameněl /byl stejně tak nazýván od setkání
se s Kristem/, ale později mu bylo vysvětleno, jakým způsobem bude
skálou Církvi s ” a ty jednou po svém obráceni utvrzuj své bratry ",
/lnk.22,32/ "Pas beránky mé", "Pas ovce use" /Jan 21,lf>-17/.
První křesťané /tak se začali nazývat Kristovi učedníci v Antiočhii/ nenazývali Petra papežem, ale čestné místo, a uznávání jeho úřadu
je patrné jak u evangelistů tak i v historii první Církve.
Ve "Skutcích apoštolských” je v lO.kapitolách uvedeno jméno Petrovo
skoro ůQx a postavení Petrovo je vyjádřeno mnoha způsoby : Petr mluví
jménem ostatních apoštolů, ’ činí dalekosáhlá rozhodnutí, uzdravuje pou
hým stínem, dostává vidění, činí zázraky.
U všech evangelistů Petr je uváděn na prvním místě, jsou-li vypočí
táváni všichni nebo skupina apoštolů. Mluví se o něm na 5>0 místech :
Za Petra Pán Ježíš zaplatil chrámovou daň zázračným způsobem, jeho
tchyni uzdravil, z jeho lodičky káže zástupům, s jeho lodičkou uloví
množství ryb, jeho nazývá rybářem lidí, jeho nechá vyznat své božství,
jemu nechá kráčet po jezeře, Petr je svědkem při Kristově proměnění,
Petra nechá' sebe zapřít, Petr je při jeho utrpení v Getsemanech, Petro
vi se zjevuje po zmrtvýchvstání, a Petrovi po trojím vyznání lásky
uděluje pastýřský úřad.
Petr Svůj pastýřský úkol vykonával /vědom svého pádu při zapření/
pokorně a dosavad každý papež se nazývá Servus serverům Dei /Sluha
sluhů Božích/. Lidská stránka hrála jistě velkou roli v historii pape
žů, ale "brány pekelné Církev nepřemohly", každý nástupce Petrův byl
Církvi skálou a zárukou jednoty i ryzosti víry.
/ pokračování/

.
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Jazykem rodným Boží chválu pěli,
mateřskou řeží knihy svaté psali.,
získali láskou Kristu národ celý,
život nám na vše věky zachovali.
Nezhyne rod, jenž věřit neustane^
dědictví otců zachovej nám,Pane.

U. července : SV. PROKOP, opat
Dílo českých Benediktinů v Americe, které se
tolik zasloužilo náš národ ve vlasti i v zahra
ničí, mělo počátek ve svátém muži na Sázavě, pro
niknutém láskou k Bohu a k bližním. Sv. Prokop
zemřel r. 10f>3, ale jeho dílo "rozkvétá vždy znava" - v novém americkém Velehradu v Chicagu.

července : SV. CYRIL A METODĚJ, apoštolově Slovanů
Nehlásíme se k odkazu sv. Cyrila a Metoděje proto, že
to víra otců, že símě víry zašívali s takovou horli
vostí, obětavostí a námahou, že vynalezením písma pro
slovanský jazyk a používáním slovanštiny pro bohoslužby
zařadili nás do rodiny vzdělaných národů a z a ohřáni H
náš národní, život, ale hlavně proto, že jejich víra byla osvědčena bě
hem bouřlivých staletí vždy jako víra apoštolů, jako pravá víra Kristo
vá.
Projevte úctu a lásku k tomuto odkazu i tím, že se súčastníte cyri
lometodějských bohoslužeb, které se v L-A. budou konat 9. července.

1$. srpna :

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Tento svátek - v U.S.A. "zasvěcený", t.j. spojený s povinností pro
každého katolíka jít v ten den /nebo v předvečer/ na mši svátou - dává
odpověÚ na často opomíjenou, zlehčovanou nebo zkreslenou otázku : Co
bude po smrti ?
Svátek Nanebevzetí nám radostně oznamuje, že Panna Maria byla vzata
do nebe s duší i oslaveným tělem.
Dnešní věda krok za krokem poodkrývá tajemství hmotného těla, ale zá
roveň zjištuje, že tajemství se rozšiřuje a "hmotnost" nabývá jiné po
doby. A čím menší je při objevování hmotného složení dána možnost před
stavivosti, tím víc je rozumu otevřena cesta chápat reálnost a kapaci
tu duchovní podstaty. Konkrétně : člověk snáze dovede rozumět nebo tu
šit nepředstavitelné možnosti a schopnosti těla, osvobozeného od závis
losti na času, prostoru a mnohostranné omezenosti.

JOSEPHHICKL
Absolvent Akademie Filmové a Fotografic
ké Fakulty, Praha, člen Soho Fhoto Gallery, New York,
vám nabízí
FOTOGRAFICKÉ
OBRAZY
KRAJIN, vhodné
pro dekoraci bytu, kanceláře a počL
Limitavané a podepsané fotografie 16 x 20
rámované
20 x 2U
Volejte
po
3. hod.odpol.: 787 - 3706

IBSKAI SERA RlťSlTOíPAYfO
ZNOVU OTEVŘEN

BYL - K RADOSTI BÝVALÝCH I NOVÝCH ZÁKAZNÍKU -

A

MANŽELÉ JAN A VLASTA GROSSLOVI VÁS SRDESNfi ZVOU .
Z
g ĚTŠ K Ý C H
JÍDEL:
Menu je včetně chleba a másla, výběru polévek, výběru salátu
1. půl pečené kachny, knedlík a zelí, 2. svíčková na
smetaně s knedlíkem a brusinkami, 3. vepřová pečeně
730 E. COLORADO BLVD.
se zelím a knedlíky, U. smažený řízek s bramb. kaší,
GLENDALE, GALIF. 9120g
3» řízek plněný šunkou a sýrem s bramb. kaší,
6. maŘarské vepřové žebírko s rýží neb opeč, bramb.
PHONE.: 936 - 3737
7. knedlíky s vejci, 8. pečené jaterničky a jelítka
s bramborem /nejsou denně/, 9. pstruh pečený na kmíně
DINNER SERVED FROM 3:00 P.M.
s opeč, bramborem, 10. domácí tlačenka s octem a cibulí
ZAVŘENO : P0NDSLÍ A ÚTERÝ

S VELKÝMI

FINANČNÍMI A ČASOVÝMI CBĚTMI
vydala
KŘESŤANSKÁ
AKADEMIE
v Římě

NEDĚLNÍ

A

Phone :/213/ 661 - 2338

SVÁTEČNÍ

DESIGN i«

M ISALKY
Každý
katolík měl by mít tento raisálek, nosit jej do kostela a používat ho
při českých bohoslužbách.
Při mši svaté všichni jsme účastni
s Kristem Jeho nejsvětější Oběti a
všichni máme spoluobětovat .
Naše Misie má dosud MISÁLKY na skladě.

NÁVRHY OSOBNÍCH VISITEK
Vánočních kart, pozvánek,
HLAVIČEK FIA. OSOBNI KORESPONDENCI
etc.

Resisfe1^’' 258-88

ČESKÉ
ŘEZNICTVÍ A
UZENÁŘSTVÍ

BOHEMIAN

L37 SO. LA BREA AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90036
TELEFON ; ./213/93 9-03há
MÁME PRO VÁS BĚŽNĚ TYTO DRUHY : VUKTY, PRAŽSKÉ PARKY, ŠPEKÁČKY, DEBREOÍNSKÉ PARKY,

POLSKÝ SALÁM, SLOVÁCKOU KLCBASU, SALÁMY : PRAŽSKÝ, ŠUNKOVÝ, PAŘÍŽSKÝ, BRNĚNSKÝ-

DÁLE : JATERNIČKY, JELITKA, TLAČENKY, A CELOU RADU SPECIALIT : DEBRECÍNSKOU A CIKÁNSKOU
PEČENI, MORAVSKOU ŠUNKU, PRAŽSKOU ŠUNKU DUŠENOU, TALIANY VINNOU KLOBÁSU A JINÉ.

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

DALŠÍ DRUHY. -

PŘIPRAVUJEME

Otevřeno : Pondělí ~ Sobota : 9 - 3 P.M. - V Pátek : 9 - 8 P.M.
V

krámě

možno

posvačit

-

Srdečně zvou : Luděk a Miluška MASOPUSTOVI s Laikem
Předplaťte

si

týdeník, věnovaný
zájmům amerických Cechů, čsl. exilu a
potřebám našich drahých doma

"HLAS
NÁRODA"
/ Voice of the nation /
PŘEDPLATNĚ NA ROK ; $ 13.00
ADRESA :
bHLAS NÁRODA"
2637-39 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Tll.inois 60623.

NOVÝ ŽIVOT
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 1
00193

ROMA - ITALIA

HLAS Z KRAJANSKÉHO ŽIVOTA :

od íiiúu&ň-u, mamy rtiýtadtycd
EUROPEAN
DELICATESSEN
3717 1/2 Melrose Avenue /jeden blok na vých.
LOS ANGELES, Ca. 90038.
od Vine Str./
Tel.: /213/ L67-1262

thxutiLixÍlíl

woœri mint ^iřirifuL

TELEFON :

/k

»

w

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

krajanská

firma:

ROBERTS JEWELRY
lib So.La Peer Dr.,LOS ANGELES, Ca. 9001x8
91x13 Brighton Way, BEVERLY HILLS,Ca.90210
F R A N K 'S

HIGHLAND
PARK
CAMERA

____ 1x76 No.Western - Tel.: HO-7-8910 —
Otevřeno : Denně od 5.P«M.
Tel.:
V nedali od 2.P.M.
1:67-6910
v úterý zavřeno.
nové číslo

OV0ST - JISTOTA
T
LXJ
—I
O
a

V)
<

«
b~
O
t<A

---- —

A SPOLEHLIVOST
u

E U G B 1! E
F R E H C H /Francouz/
číi
Box 6131 LA ClGSCEiffA, Ca. 91211x.
-4
O
Veškeré druhy pojištění : Životní,
zdravotní, poztir, auta, domy /Business, -i
>
coro./ IRA, Keo h.
1'utual & mnicipal bonds /tax free/, >
conodity. Ověřování dokladů, daňové
y>
přiznání.
TI
o
Nezávazné porady. - Volejte na :
r~
./213/
.. 21x8-2671x/home/,
.
. . 681-8300 /bus./
/m

n

-JISTOTA A SPOLEHLIVOST
ÚTULNĚ

"

POSEZENÍ

najdete v krásně zařízené ,
nově otevřené a prostorné
české
restauraci

"WEST CHERRY 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.

J.'.IRY A .AP.IE HUSÁK
V un zařídí koupi,prodej
donu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey, Mar Vista
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, ’Vest Los Angeles,West
wood

JOE HENRY CO., REALTORS
h2hh Overland Ave.,CULVER CITY, Ca.90230
Tel.s 839-7^3
Res.: 201i-18h2

VÁM POSLOUŽÍ
Vtí
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH
VŠEHO DRUHU
5631 N. FIGUEROA ST.,LOS ANGELES CA
/213/ 2.55-0123 or 255-151x3
9001x2
MÁg-LI BOL

/ ARTHRITIS , etc. /,
VEZMI "BOL-VEN11.
BOL-VEN tabletky na 5 týdnů : $3.20,
ZDRAVÍ-TAMÍN kapsle na 5 týdnů : $lx.2O, >

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

Vás čeká v novém

CTeative hair design
for men & women
Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
/ Los Feliz /
Volejte pro reservaci :
úterý, čtvrtek, pátek, sobota
TEL.; /213/ 660 - 8020

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
Homes, Investments. Management

Domovy od. $ 55-000
1OO7S McFadden
AT BROOKHURST ST.

WESTMINSTER, CA.P2O&3

OFF. 531-2250
RES. 531-2051

Oznamujeme
CteSKÉ ČERVNOVÉ

BOHOSLUŽBY

že
CmLO-METOLfíJSKĚ

BOHOSLUŽBY
budou se konat v neděli, 25>. června«—
—» 9. července 1978
v kapli HELPERS CONVW
3300 W. ABAMS BLVD. LOS ANGEIES, CaliTcmia 90018
v 10t30 hodin dopoledne
{NejbližŠí výjezdy ze SANTA MONICA FRWY jsou : Arlington,
Western Avenue a Ckenshaw Blvd*)
Příležitost ke sv, zpovědi je od 9:30 hod. do 10:20 hod.
Po točí svaté bude svaté POŽEHNÁNÍ
se zásvětnou modlitbou k B.S. PÁNÉ

Při obvyklé besedě po mši svaté bude otevřena půjčovna
knih.
Prosíme naše hospodyňky o peČivo a zákusky.
Svatováclavské
České bohoslužby se budou
konat v neděli dne 2U. září 1978 v místnostech LOYOLA
HIC® SCHOOL na 1901 Venice Blvd., L.A. - s poutí - .

červnové a Červencové /cyrilo-metodějské/ bohoslužby
budou asi posledními českými bohoslužbami, kte
ré budeme konat v kapli Sester na Adama Blvd.

Všechny krajany srdečně zve
P# Jaroslav Popelka, S.J.
ADRESA

A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce t
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90027.
Telefon: /213/^05-0557 -neozvu-li se,
rnážete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : U66-2hO6.

U. červ
na 1978
konaly
se v San
Francisku
české
bohosluž
by, kterými krajané oslavili
měsíc Královny máje,
měsíc zasvěcený B.S. 1
Páně a uctili jsme i
památku našich slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Meto
děje.
Dekorace sálu, v němž se konala mše svátá, představova
la poutní místo na Moravě sv. Hostýn. Po mši svaté se ko
nal sálem májový průvod s mariánskými korouhvemi a písní,
který končil u obrázku Panny Marie Svatohostýnské.
První

svaté

přijímání
______ se svými rodiči
a krajany přijala při
našich Českých bohosluž
bách
Gltuška D gD E K
/ na horním obrázku/,
která ozdobila obrázek
Po Marie květinami.
Příští České
bohoslužby budou v San
Francisku svato
václavské /prav
děpodobně 1. října./

Frank SKOVAJSA s manžel
kou a s dcerkou, s kte
rými se o letošních ve
likonocích shledal po
mnohaletém odloučení. 4^
HLEBÁTE-LI V LAKE TAHGE POZEMKY, NEMOVITOSTI, ATD., obraťte se na :
COMMERCIAL - MOTELS-RESTAÜRANTSAPARTMENT HOUSES - INVESTMENTS HOMES - LOTS - LARGE RENTAL
DEPARTMENT.
BCK 11*32 / 3#3 HWY. $0 /
SOUTH LAKE TAHOE, Qa. #70$
Tel.s /916/ $2*11-1300.

