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Smutek naplnil srdce všech křesťarrů, když
se roznesla zpráva, že papež Jan Pavel I.
dokonal svou životní pouť.
Na mysli mnohých tanula otázka:"Kdo může
nahradit usměvavého pastýře, který si rázem
získal srdce všech?"
Jak podivuhodné jsou cesty Boži í Úřad
vrchního pastýře převzal neočekávaně biskup
slovanského původu, který ani nebyl uváděn
jako pravděpodobný nástupce Petrův.
Nový papež Jan Pavel II. nejen překvapil
všechny, kdo se dohadovali o možnostech uvá
děných kandidátů, ale v krátkosti si získal sympatie i těch, kteří hned
od počátku nebyli potěšeni tím, že nový nástupce Petrův je ze slovanské
ho národa, ze země za železnou oponou, a rozhodným znalcem i odpůrcem
komunismu.
Právem vkládáme do něho mnohé naděje na zlepšení různých záležitostí
a na kladné řešení mnohých problémů, ale snad si dobře neuvědujeme, že
v mnohém je každý velitel odkázán na statečnost a věrnost těch, kterým
velí.
Uvidíme to na příkladu doby Karla IV., který se tolik věnoval české
zemi, aby zajistil její šťastnou budoucnost, a přesto brzy po jeho smr
ti upadla do bratrovražedných bojů a vandalského pustošení. Svévolnost,
nekázeň, ješitnost a mnohé jiné nectnosti Karlových poddaných způsobily
nebo aspoň spolupracovaly na dlouho trvající zkáze, která následovala.
Svatý Otec proto vybízí nás všechny, abychom za něho prosili Boha
o přispění a sami mu pomáhali. Jeho osobnost a dosavadní činnost je nám
již nyní příkladem i povzbuzením, ale on sám nemůže vykonat úkol, který
připadá nám, každému z nás.
Máme být Bohu vděčni za pastýře, který je nejen zárukou pravosti uče
ní a poselství Kristova, ale je také znalcem situace v Církvi a ve svě
tě. Nemohli bychom to vsak nazvat vděčností, kdybychom my sami zůstali
neteční a lhostejni.
Toho je mezi námi až dost. Jedni se odvolávají na druhé, straní se
českého života pro chyby nebo nedostatky druhých a tím chtějí omluvit
své vlastní nedostatky : lhostejnost a sobeckost. Ta omluva však nepla
tí í Jsme bláhoví, jestliže čekáme od druhých odměnu a uznání. To jenom
ti, u kterých naděje na věčnou odměnu dohořívá, nebo již zhasla, potře
bují pro svou altruistickou Činnost lidské chvály a ocenění. Průměrný
křesťan je si však vědom, že "křesťansky milovat znamená milovat Boha
najde všecko, sebe pak a bližního milovat pro Boha /kvůli Bohu/".
"Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších bratří mých, MNÉ jste učinilií" Máme se dokonce chránit lidské chvály a konat dobré skutky tak,
"aby neviděla levice, co dělá pravice", aby naše odměna byla nám přidě
lena na věčnosti.
Máme-li opravdový zájem na navrácení svobody naší vlasti, na nápravě
lidských vztahů a na zlepšení poměrů i v našem okolí, je třeba, abychom
se nejdříve sami snažili o zlepšení a splnili svůj vlastní úkol. Utíkáme-li od tohoto úkolu, nadarmo čekáme nápravu od druhých a nad to sami
se stáváme zodpovědnými za neutěšený stav v našem okolí i ve světě.
Pomozme novému papeži plnit jeho úkol tím, že sami budeme stát na
svém místě jako křesťané a jako Češi í

600. VÝROČÍ

SMRTI

KARLA IV.

2?. listopadu t.r. uplyne 600 let
od smrti římského císaře a českého
krále Karla IV. - Otce vlasti.
Sím zjevněji se z historických
knih vynořuje osobnost Karla IV., tím
víc musí růst obdiv a úcta čtenáře
k tomuto muži. A přece jsem jako
hoch tohoto "otce vlasti" neměl ni
jak v lásce*
Na obecné škole jsme měli učitel
ku, dceru evangelického faráře, která
při výkladu českých dějin obyčejně
silně podtrhovala všechny stíny a
chyby se strany katolíků, ale horli
vě chválila a vynášela všechny osoby,
které se dostaly do sporu s katolic
tvím. Brzy mnozí z nás, kteří jsme
z hodin náboženství a z katolické
výchovy znali české dějiny i s jiné stránky, dospěli k názoru, že to,
co naše učitelka /jíž jsme si jinak vážili/ v dějinách chválila, bylo
pro nás katolíky hanlivé, a co odsuzovala, s tím jsme měli sympatie.
Karel IV. se stal pro nás záhadou, protože ho naše učitelka chvá
lila. ačkoliv byl přítelem papeže a stavěl kostel sv. Víta. I ten ti
tul "Otce vlasti" byl jaksi podezřelý.
Na gymnasiu jsem však začal posuzovat dějiny už více podle vlast
ního úsudku, a kromě toho jsem poznal, že i katoličtí profesoři Karla
IV. chválili ještě rozhodněji než naše učitelka. Otec vlasti došel i
v mém přesvědčení Čestného místa, jaké um v Českých dějinách náleží.
Mnohé země v Evropě budou letošní óOO.výročí oslavovat, ale nej
vděčněji má vzpomínat země česká, jíž byl nejen panovníkem, nýbrž i
otcem.
Krajané v Evropě na toto výročí pamatovali již minulého roku, kdy
Mládežnický odbor Střediska Velehrad v Římě uspořádal symposium o Kar
lu IV. v letovisku St.Martin in Gsies.
Referáty z tohoto symposia shrnula ve Sborník a vydala Seská du
chovní služba v Mnichově pod titulem :"Karel IV, - Otec vlasti".
Při četbě historie Karlovy vlády může mít někdo dojem, že čte le
gendární zprávy, které nějaký obdivovatel přidal k jeho životopisu.
Byla to doba, kdy dobře míněná privilegia panovníkům a světské vrch
nosti : rozhodovat o osobách pro církevní správu, byla zneužívána,
takže pohoršlivých příkladů, nebylo málo. Ani spojování církevní a
světské med. v jedněch rukou zvláště v době, kdy soupeření o moc nezna
lo mezí, nemohlo se obejít bez škodlivých a katastrofálních následku.
Václav, který na biřmování dostal jméno Karel a toho pak používal,
měl přednost, že dovedl sám rozhodovat proti vlivu svého okolí, ale
také dovedl naslouchat hlasu svých rádců, které si vybíral s podivu
hodnou obezřetností. Vzor jeho svátého patrona, kterého neobyčejně
ctil, byl mn ukazatelem pravé velikosti a statečnosti.

Není snadné shrnout dějiny Karlova života a jeho díla do krátkého
pojednání bez nebezpečí zkreslování nebo povrchnosti. Jeho doba, ve
které se celá Evropa zmítala v mocenských bojích o vládu v římské ří
ši i Církvi, zahrnuje tolik mnohostranných proudů, že je těžké ne
stranně sledovat jejich směr a účinky.
Přesto můžeme si udělat aspoň všeobecný obraz o mtmořádnosti a velkorýsosti Karlovy osoby, když poukážeme na některé jeho životní sku
tečnosti a na jeho díla.
Okolnost, že se stal vládcem čeBké země jako sedjractiletý, mohla
by nás udivit, mysláme-li na mentalitu dnešních sedmnáctiletých.
Přišel do země své matky po mnohaletém pobytu ve Francii a v Itálii.
Jejímu jazyku se musel zase naučit. Přesto se mu stala tato zem, i
když byl jako císař vládcem mnoha zemí, tou nejvzácnější a nejdražší.
Tajemstvími či vysvětlením jeho moudrého a účinného panování nebyla
okolnost, že byl nad jiné vzdělanějším mužem, nýbrž že byl nábožensky
vzdělaným a věřícím. To mu umožnilo, že se stal důsledně křesťansky
smýšlejícím a jednajícím vladařem, a při tom se uvaroval všech extrem
ních názorů a směrů, kterým podléhali lidé tehdejší doby.
V jeho životě se zrcadlila skutečnost, že opravdová víra jde ruku
v ruce s opravdovou vědou, že náboženské přesvědčení má být odrazem
pravdy, která má původ v nepomíjející Skutečnosti : v Bohu.
Nám Čechoslovákům jsou známa jeho díla. Doufejme, že i mladší ge
nerace, které se snažila ^převychovat koíministická zaujatost a falšo
váno st dějin, znají aspoň částečně Karlovu velikost a jeho díla. Na
štěstí mnohé z jeho uskutečněných snah dosud trvají a nesou jeho jmé
no.
Těžko je dnes zachytit jeho blahodárný vliv na osoby tehdejšího
světa, který někdy závistivě obdivoval nebo posuzoval jednání tak
moudrého a úspěšného panovníka. Srozumitelně však k nám dosud mluví
jeho díla : chrám sv. Víta, který je koranou královských Hradčan,
svatováclavská kaple, svatováclavská koruna, pražské arcibiskupství,
Maiestas Car o lina, Zlatá bulla, Emauz ský klášter se slovanskou litur
gií, pražská universita, Karlův most, Karlštejn, Hladová zeú...
0 některých z těchto památníků Karlovy prozíravosti a duchovní ve
likosti pojednává zmíněný Sborník, který je zařazen do naší půjčovny
knih. Aspoň to by si měl každý Cech přečíst na oslavení letošního
památného výročí.
K obrázkům mistra Zavřela:
Oba obrázky /na obálce i v záhlaví/ představují Karla IV. jako do
brovolného vězně, když se každoročně v postní době dal doslovně za
vřít v kobce na Karlštejně, aby tam rozjímal a konal pokání. Otvorem
ve zdi u země mu v ten čas podávali jídlo. Nemá nám snad tato skuteč
nost něco říci?
Mnozí z nás si snad myslí, že mají spravedlivou výmluva, když ne
mohou číst nebo rozjímat v dnešním světě
televise, rozhlasu, magnetofonů. A stačí
jen stisknout knoflík, aby se rádio odmlče
lo nebo aby přestala mít hlavní slovo v na
šich domovech televise. Máme k tomu dost
síly, dovedeme se rozhodnout? Karel IV. měl
svých královských a císařských povinností
víc než kdokoliv, a přesto se dovedl roz
hodnout pro úplné odloučení od světa, pro
četbu, modlitbu a rozjímání.
Koruna svatováclavská

NÁRODNÍ UMĚNÍ, KULTURA A TRADICE.
MLliony emigrantů po opuštění staré vlasti se s neobyčejnou rychlos
tí přizpůsobují v cizím prostředí, odnárodnují. Přijímají občanství,
žení se, a děti mnohých nemluví uz jinak než cizím jazykem. V Americe a
v Austrálii, které byly od dob svého objevení zemí přistěhovalců, národ
nostní skupiny si přesto dlouho zachovaly svou identitu a svůj jazyk.
Biskup z Houstomi v Texasu,Msgr. John Ifcřkovský, řekl při eucharistickém kongresu ve Filadelfii r. 1976: "Před sto lety se moje matka narodi
la v Americe." Na přítomné československé emigranty to velmi zapůsobi
lo : "Jeho matka se narodila už v Americe a ještě i on dodnes mluví
česky. Já jsem tu deset let a moje děti už česky nemluví."
Národnostní otázky jsou složité. Každý musíme najít správný postoj
mezi oběma extrémy: nezdravým nacionalismem a pohrdavou apatičností vů
či vlastní krvi. Běh historie však nikdo nezastaví, národy vznikají a
zanikají, mění se, nejsou hodnoty věčné. Jakou tedy mají opravdovou
hodnotu? Kolik snahy musíme vyvinout, abychom je zachovali? Ti, kteří
zůstali doma, neztrácejí rodnou řeč, ale mohou se i ve vlastní zemi odnárodnit kulturně, když čtou a obdivují cizí smýšlení, umění, způsob
života, zvláště když to trvá dlouho.
Kolik námahy to stojí celé generace, než se vytvoří řeč, plná odstí
nů a citových hloubek, schopná básnického slova. Kolik staletí krysta
lizují umělecké výrazy, formy, myšlenkové pochody á Ale s tokem času
přijde katastrofa. Starší kultury zanikají, mizí, práce, ideály a snahy
milionů jsou nadarmo. Co z nich zbude? Střepy v muzeích, rukopisy psané
nám už neznámou řečí. Co říkají dnešnímu Člověku úzkosti asyrského bás
níka, mystické touhy staroindického mudrce? Má to smysl být básníkem,
milovat rodnou mluvu, prožívat a obohacovat národní tradici? Ano, má

V tomto pesixaistickém přehledu zašlé slávy jsou světlé výjimky. Kul
tura židovská , soustředěná v knihách Starého zákona, hýla ve srovnání
s okolními nevyspělá, primitivní, a přece překonala věky ' Dodnes jsou
katedry hebrejštiny na universitách. Starý zákon se studuje, rozbírá a
prožívá na celém světě, žalmy jsou někdy jen docela obyčejné popěvky a
přesto milionům dodnes mluví do srdce. Qím to je ?
Odpověcí. je jen jedna, židovská kultura našla svůj smysl v Bohu, a
Starý zákon svůj obsah v Novém, t.j. v Kristu. Světové dějiny směřují
jenom k plnosti Krista, proto se z nich zachová jen to, co k tomuto cí
li přispělo. Ostatní se propadá do propasti zapomenutí.
Právě proto volá filosof a básník : "Chcete-li ztratit a ubít svou
rodnou řeč, národní tradici a svou vlast, odlučte je od náboženství, od
Krista.11 lidé bez Boha musí Sasem ztratit smysl pro umění, kulturu a
konečně i pro národ, který je nositelem těchto hodnot. Jediný cíl a
předmět, říká filosof, je člověk : ne užitek člověka, ale tajemství
člověka, člověk vzatý vertikálně, ve svém svobodném růstu, Člověk ve
své hloubce i šířce, úlověk - psáno velkým písmenem - , jehož hlavní osa končí Bohem.
Proto v každém pravém umění a pravé tradici národa musí být nábožen
ství.
Podle článku T.Spidlíka :"Odpovědnost za vlastní národ"
sestavil Ing. Karel Škrob.
P.S. Vrazte se znovu k výzvě kard. Karla Kašpara v minulém věstníku'
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V Americe - kromě Indiánů jsou všichni lidé aspoň
svým původem přistěhovalci.
Svatý Otec vyhlásil 1« neděli advéntní
za DEN EMIGRACE se zřetelem hlavně na ty, kteří
různých důvodů museli opustit svou vlast a žít
cizí zemi.
Letos poprvé se tento den koná v Los Angeles
pod záštitou J.Em. kard. Timothy Manninga.
svátá 9 na kterou jsou zváni všichni imigranti, bude
sloužena J.Em. kard. Timothy Manningem
v neděli dne 3. prosince 1978 v katedrále sv. Viviany o 5.30 P.M.
Národnosti přistěhovalců mají - pokud možno - přijít v národních
krojích. Budou pozváni zástupci tisku a televise.
Při jäte o této adventní neděli na mši svátou do katedrály
vzdát díky Bohu, že můžete žít ve svobodné zemi, a prosit, aby její
svoboda byla uchována.
10 krojovaných, kteří se
prvně přihlásí u českého
duchovního správce, budou
zvláštními delegáty našeho
národa.
Koncelebrovat při mši sv.
budou kněží růz.národů.
Karlův most v Praze

Z

PASTORAČNÍHO

Z ÁPISN ÍKU :
Národní

slavnost

Kaple, t.j. knihovna dívčí Školy Our Lady of Loretto byla přeplněna,
když jsme vzpomínali památný den 28. října a vysílali k nebi své prosby,
aby země svatováclavské nabyly znova svobody.
Na návrh mnohých listopadové bohoslužby se budou konat v sále, kde
jsme měli minule besedu. Otevřením školní kuchyně dojde tam k zlepšení.
Den díkučinění - Thanksgiving
Ve čtvrtek, kdy se tato památka koná, budete moci ve svých domovech
vykonat díkůvzdání podle Vašeho přání co nejlépe. Jako duchovní rodina
čsl. katolíků vykonáme své díkůvzdání při těchto bohoslužbách /26.XI./
právě poslední neděli tohoto církevního roku, kdy připadá svátek Krista
Krále. At přijde každý, kdo se k Jeho království hlásí

Den emigrace
při nár0ltoí oslaTg
Dočtete se o něm na jiném místě^, a protože naše čsl. veřejnosi^neukázala dostatečný zájem v krojované účasti - těch národních krojů je mezi
krajany nejméně 3x tolik - , máte v tomto jubilejním roce ještě jednou
příležitost projevit svou účast k trpícímu národu a v lásce k vlasti účastenstvím na mši, které se súčastní mnohé národy a kterou bude slou
žit zdejší arcipastýř spolu s národními kněžími. Oznamte českému duch,
správci svou účast předem /pokud jde o krojované */.
Je škoda, že právě ve stejný den se koná v Sokolovně návštěva sv.Mi
kuláše pro děti ze Skautu a ze Sokola.
Ministrant "ZVONEK"

Mikulášská besídka se bude
konat v Sokolovně v neděli dne
3. prosince o 2:30 hod. odpoledne.
Vánoční tombola
Výtěžek z této tomboly nám pomůže
hradit výlohy, které neustále stoupají.
Věstník - tištění - průměrně stojí $180.
rozesílání - poštovné - $ l£0. Zvýšením
počtu stránek a váhy oboje se zvětší.
Vyplatí se to?
Očekáváme-li za všechnu naši práci a
snažení odměnu pouze v dolarech, pak je
odpověá záporná. Předpokládáme však, že
náš věstník dostávají lidé, kteří věří
ve věčnou odměnu a od Boha očekávají ná
hradu. Ta překoná - podle jeho příslibů^
všecko naše očekávání, a proto pro věří
cího člověka můžeme dát kladnou odpcvěá,
že se všecky naše oběti učiněné vzhle
dem k Bohu, v y p 1 a u í mnohokrát

vás oslavili vaše výročí,
na které jste zapomnělí"

JUBILEJNÍ NÁRODNÍ OSLAVA 28.ŘÍJNA V LOS ANGELES 1978

V SÁLE. OURLADY OF I OPET'0 U.STMOůL
O RtV DR.I I) FRANKŮM,MD S MAMIN
KOU i® Pi FRENCMOVÁ A PÍ NOVOT
NÁ re—ÚČASTNÍCI SLAVNOSTI ZVE
DÁNÍ vlajky před radnicí la
PUOTOS
b, OTO SVOBOPA-T6I-680O

KRÁSNĚ POSELSTVÍ
Katechetic k é
úvahy - 9 .

Proč je v titulu napsáno
"Krásné poselství?"
Je to vlastně český pře
klad slova "Evangelium",
jímž se označuje Kristovo učení.
Někdy se to slovo překládá jako "radostná zvěst"
"radostné poselství", "blahozvěst".
Obsah Kristova učení je opravdu blahá, radostná zvěst, krásné a ra
dostné poselství. Oznamuje nám, že Bůh, Stvořitel celého vesmíru, je
naším Otcem, a že tak miloval svět, t.j. všechny nás, kteří žijeme ve
světě, že poslal na zem svého Syna, aby nás vykoupil, t.j. učinil nás
schopnými pro věčný život v nebi.
Jaká to zvěst í Kdo něco podobného slyšel?
Je-li toto poselství opravdu autentické, pravdivé, - pak pryč se
všemi obavami, je konec s každou bázní, život lidský nabývá zcela ji
ného významu a náplně.
Nejsme jenom smrtelnými lidmi, kteří zde na zemi prodléváme krátkou
či delší řadu let v radostech, starostech a žalostech, - pro některé
lidi je to již od narození většinou slzavé údolí - a pak vydechneme
naposledy a je všemu konec.
Není konce, ačkoliv pro ty, které čeká odsouzení, bylo by tak
lépe. "Tvým věrným, Pane, život se neodnímá, nýbrž mění ", to si
připomínáme v prefaci při mši svaté za zemřelé.
Pozemské živoření, mění se v život.
"Já jsem vzkříšení a život: kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude
živ."
Kristus též umřel - bolestně, ale dobrovolně. Třetího dne však
vstal z mrtvých, aby nás ujistil, že i my ho budeme následovat ve
vzkříšení. Náš duch, duše, - hlavní podstata naší bytosti a osobnosti
- bude souzena již po smrti a dostane se jí údělu, jaký si svým živo
tem zaslouží. V poslední den, kdy tento pozemský, hmotný svět přestane
existovat, vstaneme z mrtvých. Obdržíme tělo oslavené.
Vlastnosti oslaveného těla popisuje sv. Pavel v l.listu ke Korints
kým v kap.15, V.39-U9. Porušenost a omezenost našeho těla pomine, jeho
schopnost se radovat, mít účast na Božím
životě, bude rozmnožena, zvýšena nad naše
pomyšlení a očekávání.
"Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo,
ani lidskou rysi nenapadlo,
to Bůh připravil těm, kdož ho milují."
l.list ke Korint.,k.2,v.9.
Nezůstaňme hluší ke Kristovu poselství,
který volá: "Poječte ke mně všichni, kteří
se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvímí Vezměte mé jho na sebe.............. a
naleznete pokoj pro sebe. Neboč jho mé je
sladké a mé břímě je lehké".Mat.HJL, 28-30.

/^\

Měsíc Únor je vybrán jako měsíc katolického tisku.
V listopadu máme na zřeteli český
~\
katolický tisk.
V tomto směru je obdivuhodná Činnost
Křesťanské Akademie v fíímě, která v ně
kolika edicích dává do ruky českému čte
náři knihy, které pro rozvoj svého du
chovního života potřebuje.
Tyto knihy máme -darovala je též KAv naší půjčovně knih. Lze je objednat
prostřednictvím duch, správce nebo přímo
z íííma. Adresa :
Accademia Christiana
Via Concordia 1.
I - 00183 B 0 M A , Italy.
A co Vy můžete nebo máte vykonat pro
(
Český katolický tisk ?
1. Každý český katolík má odbírat týde
ník "HLAS NÁRODA". Máte-li snad nějakou vý
mluvu jej nečíst, nemáte žádnou omluvu pro nepodporování katolického
českého tisku. "Hlas národa" je záležitostí nás všech. Proto musí být
v každé české katolické rodině. Ty rodiny, které opravdu n e m o hou
platit roční předplatně $1£, ať se přihlásí u duch.správce. Naše Misie
jim "Hlas národa" předplatí. - Tedy již v listopadu zašlete své před
platné na :
"HLAS NÁRODA", 26£7-£9 S.Lawidale Ave., CHICAGO, Illinois 60623.
Každý inteligentní katolík by měl též odbírat měsíčník katolické
inteligence "NOVÍ ŽIVOT". Roční předplatné od $£.00. Adresa :
"NOVÝ ŽIVOT", Via della Conciliazione 1., I-OO193 ROMA, Italy.
Nemáte-li dosud Český životopis prvního amerického světce a našeho
krajana Jana Nepom. Neumanna, měsíc listopad je Vám připomínkou, aby
ste si knihu koupili. Máme ji na skladě a stojí pouze 3 dolary.
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Naše

vánoční

tombola

S tímto věstníkem
I
: J R. C. Czech Mission
Vám posíláme knížku
•. ! ANNUAL CHRISTMAS RAFFLE
losů na vánoční tom
. i
bolu. - Zašlete s Va
* ! Monday, December 2£. 1978.
ším příspěvkem pouze
œ
• Mass: 10:30, Christmas program
vyplněné ústřižky a
nesešívejte je /neo I £ main Prizes
klipsujte/, ušetříte
£ ! Consolation Prizes
nám tím mnoho práce.
S odesláním neodkládejte na předvá
noční poštovní shon, kdy snadno dojde
ke ztrátě zásilky.
Adresa je stejná, jak je uvedena na
předposlední stránce věstníku.
Upozorňujeme, že tam je též
číslo /obě čísla/ telefonu.
Chrám svátého Víta v Praze

DO VĚČNÉHO
ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI :
tomáž

RÁ

Sek

Ing. Tomáš Ráček se narodil ve
vsi Křoví na Českoroor. vysočině.
Jeho strýcem byl slavný dějepisec
P.Blažej Ráček,S.J., jehož posled
ní dílo "Život Kristův" zesnulý
uchovával ve své knihovně. P. Josef
Ráček, který byl před rokem v L.A.
návštěvou z Kanady, byl jeho bra
trancem.
Jeho odchod do zahraničí byl vy
nucen politickými poměry, protože
Ing. Tomáš RáČek s P. Josefem Ráč- jako funkcionář Republikánské stra,
kem a rodinou Em.Kejzlara, Jr.
ny stál v cestě nynějším režimu.
Přes Německo a New York přišel
do Los Angeles. Zde byl Činným v národních spolcích, pokud mu to zdra
ví dovolovalo. Trpěl po léta záduchou a poslední léta i rakovinou.
Zemřel 11.října 1978 v 77.roce svého věku.
Jeho pohřeb se konal Uj.října v kostele Precious Blood. Mše sv.,
kterou sloužil P.J.Popelka,S.J., súčastnilo se mnoho krajanů. Jeho
příkladný život křesťanského a národního zaměření promluvou zhodnoti
li : za ČSNRA Ing.J.Breber, za Sokol Br.J.Liška, za přátele Em.Kejz
lar a Boh. Smutník. Jen vzdálené vzpomínky a modlitby mohli za ním
poslat jeho příbuzní: bratr, syn, dcera a vnoučata z Československa,
a sestřenice z Kanady. - Zpopelněné pozůstatky zesnulého budou poslá
ny k pohřbení na Moravu.
Stipendium na sloužení mší sv. za zesnulého odevzdali nebo zaslali
duch, správci : pí Eliška Musilová /jeho sestřenice/, pp. M. Turek,
Zd. Riesnerová, M. Mráček, M. Hrabal, rod. čížková, Jiřina Cymbálová,
manželé Salákovi, Ing.J.Breber, manželé šlechtovi, Em.Kejzlar,Jr.,
rodina Brožková, manželé Fuchsovi.
Zesnulý v posledních dnech svého života přijal několikrát sv. svá
tosti, a ještě den před smrtí - po několikadenní agónii - snažil se
dělat rukou kříž při každém vyslovení jména Nejsv. Trojice. R.i.p.
"K uctění památky zemřelého Tomáše Ráčka při»
kládáme šék na §2$ pro cyrilo-Metodějskou Mi
sii v L.A., a děkujeme p.Kejzlarcvi za péči,
kterou věnoval zesnulému do poslední chvíle."
Emanuel a Mildred Šťastný, Pomona, Ca.
Na den 18. listopadu připadá letos 9.výročí
od smrti prvního českého duchovního správce
Misie sv. Cyrila a Metoděje v Los Angeles a
sv. Františka v San Francisku,P.A. PELIKÁNA, SJ.
Krajané v obou městech jistě budou prosit
Boha, aby štědře odměnil svého služebníka.

Dalšími dary na fond přispěli :

pí Eleanor Basner..................$10.00
Prof.Dr. Josef Kratochvíl 30 EM
$16.62
rodina Škrobová................... $200.00

Dosavadní dary.......... $1870.9ů
Úhrnem.................. 5...$2097.29
z dosavadních výkazů je jasné,
..... ■=
že většina krajanů se do akce nezapojila, i když někteří
přispěli značnými obnosy.
I když naše rozhodnutí je jednoznačné : postavit nebo
koupit duchovní středisko pro naši Misii, které by se zvad
lo "John Neumann House” /abychom získali účast amerických
katolíku,/ s konkrétním plánem je třeba vyčkat.
0 tomto rozhodnutí - posíleném dopisem papeŽsk. delegáta
Msgr. J.škarvady, který jste četli, - jsem napsal i jednal
s J.Em.kard.Timothy Manningem, ale 2 papežské volby mu
vzaly všechen čas na přemýšlení i rozhodnutí. Je tedy tře
ba trpělivě čekat.
Naše sbírka však bude pokračovat nerušeně dál. V y b íz í m všechny krajany, aby využili této příležitosti obo
hatit se pro věčný život pokladem nezkazitelným, a při tom
pomoci naší Misii, Vaší MLsii, neboú i Vy mate zodpo
vědnost za hlásáni a Šíření Kristova evangelia. Nejste-li
o tom, a o trvalosti Vaší odměny dost přesvědčeni, přečtě
te si pozorně evangelia.
S' konkrétními plány musíme sečkat do rozhodnutí hierar
chie, ale zatím nic není konkrétnějšího než získat ftnanční základnu.Bez ní by nám mohla ujít i nejvýhodnější
příležitost. Na fond se nebude v žádném případě sahat.
Kdyby s našeho cíle nějak sešlo, sejdeme se a poradíme,
co s tím fondem učinit. V našem exilu máme tucty institucí
a podniku., které by potřebovaly pomoc
/Nepomucenum, český tisk, n.př./. To
však není naším cílem, nýbrž jen jakým
si ujištěním, že v žádném případě Vaše
oběti by nebyly zmařeny. Velká díla
vždycky měla nesnadné počátky i průběh
ale důvěra v pomoc i odplatu Boží pře
koná všecky překážky.a potíže. Důvěra .
Krajané,

CZECH GHAPEL IN HONOR CF ST, JOHN NEP
IN WASHINGTON :
rodina Brožkova, Pasadena ...<
Rose K. Ober, L.A..................... .
F. Vincent Lavelle, Hollywood
Total $6^.00

ČESKÉ
ŘEZNICTVÍ A
UZENÁŘSTVÍ

BOHEMIAN

přeje RODINA. MASOPUSTOVÁ
p,s* Přijímáme
novoroční

BĚETISLAV

objednávky na vánoční
nákupy - již NIK1,
KAFKA:

“SVÍTÁNÍ V DUŠI”
A TENTOKRÁT I S NEZBYTNÝM DOPLŇKEM

“ČLOVĚK ZÍTŘKA”
Vázané budou obě stát $36, nevázané $30.
Nechť se zájemci urychleně hlásí do 31. května. 1978.
Naklad bude omezený na počet vážných zájemců, kteří
,se do konečného data aubskribce závazně přihlásí na
adrese:
REV. JOSEF V. SACH
ST. ADALBERT R. C. MISSION
| 464 PLAINS RD. W. L7T 1H2
BURLINGTON, ONT, CANADA
TELEFON (416) 523-1932

Z KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ VE VLASTI :

Již nyní můžete plánovat a se
přihlásit na
pout do Ě í m a ,
kterou ve dnech 28.července —
11. srpna 1979 bude pořádat
duchovní středisko
VELEHRAD
Via Concordia 1.
I _ 00183 ROMA, Italy.
0 informace obraEte se na
duchovního správce.

a

P. Josef šach z Kanady sdělu
je, že objednané knihy byly
předplatitelům odeslány a
ještě je několik exemplářů,
k dostání.
Zájemci aE se přihlásí na
uvedenou adresu, dokud jsou
knihy ještě na skladě.

HLAS. Z KRAJANSKÉHO ŽIVOTA :
era/

EUROPEAN DELICATESSEN
£717 1/2 Melrose Ave,L.A.9OO38
Tel.: 1167-1262

tri amioá ©m ®

ž©

ČESKÉ
BOHOSLUŽBY
- u příležitosti Dne Díkůvzdání a svátku Krista Krále budou se konat v neděli dne 26. listopadu ve velkém sále
Our Lady of Loretto High School, 227 N. Lak© Street, L.A.
/Nejbližší exit z Hollywood FRWT : Alvarado St./
v 10:30 hod. dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9.30 hod, do 10.20 hod.
Po mši svaté bude v sále obvyklá beseda, při níž pro
mítneme barevné diapositivy ze slavnosti ’’Zvedání vlajky",
z pikniku v Santa Barbara a jiné.
Bude-li třeba, zodpovím všecky dotazy stran stav.fondu.
Protože příští neděle bude adventní, zazpíváme si při
doprovodu hudby slavné Benešovské roráty, které znáte.
Půj č o v n a knih bude otevřena.
Tato mše svátá bude zároveň naším díkůvzdáním Bohu
za přijatá dobrodiní během minulého liturgického roku.
Prosíme všecky hospodyňky o pečivo a zákusky.
Příští - vánoční - bohoslužby budou v LCYOLA HICřH
SCHOOL.v pondělí dne 2$. prosince na svátek Narození Páně.
Všecky krajany srdeSnš zve p.jaroslar Popelka, S.J.
ADRESA

A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce i
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALU, 90027.
Telefon: /213/^65-0557 -neozvu-li se,
m&žete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : U66-21^06.

&
tuxvři vorn ^JizřirtfexL

®

VHODNÉ DÁRKY KE

V S E M

278-1185
PŘÍLEŽITOSTEM

- Ill K zlaté předměty -

- S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S 3EU/ELRY

91il3 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANK’S
HIGHLAND
PARK
CAMERA

Otevřeno :
V úterý zavřeno.

Denně od $. P.M.
V neděli od 2. P.M.

EUGENE
FRENCH /FRANCOUZ/
Box 8131 La Qrescenta, Calif. 9121h

VEŠKERÉ

DRUHÝ

POJIŠTĚNI

životní, zdravotní, požár, auta, domy
/Business, corp./ IRA, Keogh.

Mutual & municipal bonds /tax
free/, comodity. - Ověřování dokladů, daňové přiznání. Nezávazné porady. - Volejte n- :
/213/ 2li8-267U /home/, 681-8300 /bus./

NAVŠTIVTE

HLAS NÁRODA
(VOICE OF THE NATION)
Týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů, čs. exilu
a potřebám našich drahých doma
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $15.00

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

Georgina

BAI.I

exotický
ostrov s 10.000 chrámů pod
Jižním Křížem.
15 dní včetně
hotelu a stravy 799 nebo jen
letenka "750. Možnost exkursí čo
Jakarty 60, Sigapor'. .120, Kuala Lumpur -;,180.
P nkok Ů2lil, Tokyo '275, Hon.g Kong $35°,
Austrálie "3lll. ( diety každou sobotu.
TUNA
TRAVEL
AGENCY
1726 1/2 Kent St., LOS ANGELES, Ca. 90026.
Tel.: Iio3~)i3é0 /večer/

JERRY A MARIE

VÁM POSLOUŽÍ
VR VSECH
FOTOSlAFICKfCH
POTŘEBÁCH.
5631 N. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, GA.
/213/ 255-0123 nebo 255-15U3
900h2.

ZEMAN

Vás čeká v

novém

HEAD QUARTERS SALON
Creative hair design
for men & women
Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
Volejte pro reservaci : ^os Feliz/

úterý, čtvrtek, pátek, sobota.
Tel.: /213/ 660 - 8020 .

HUSÁK

Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condominia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista,
Pacific Falisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
li2lih Overland Avenue, CULVER CITY, Ca. 90230
Tel.: /213/ 83 9-7553
Res.: 201i-18h2.

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
HOMES. INVESTMENTS. MANAGEMENT

Domcrvy od
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

£• 55 >000.
Off. 531-2250
RES. 531-2851

WESTMINSTER, Calif. 92683

