VĚSTNÍK KATOLICKÉ MESIS SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

A SV. FRANTIŠKA. V SAN FRANCISKU

DO
Kalifornie

NOVÉHO

ROKU
Leden

1979

Tento dopis
měl být otištěn ve vánoč
ním čísle našeho Věstní
ku, ale nebylo tam pro
něj místa, ačkoliv byl
Věstník rozšířen
čtyři strany.
Bývalo zvykem
v našich českých
rodinách, že se
stromeček
uchovával
až do Hromnic,
t.j. až do 2.
února, a proto
při nejmenším až
té doby máme být
otevřeni kouzlu a
vlivu vánočního
poselství.
Chcete-li však,
přijměte jej
jako dopis
do nového roku.

Drazí rodiče,
my, děti českého /slovenského/ původu, to nechápeme, ale Vy byste
měli vědět, jaký význam v celém životě má znalost druhého jazyka.
¡■íy se v nové vlasti naučíme plynně mluvit anglicky, aň chcete nebo nechcete,
ale český /slovenský/ jazyk si uchováme nebo se mu naučíme jenom tehdy, budete-li
Vy sami chtít .
Seská řeč by nás spojila nejen s naší babičkou /dědečkem a ostatními příbuzný
mi/, ale s celou slavnou minulostí národa, z něhož pocházíme, a která souvisí s dě
jinami celého světa. Kromě toho je aspoň Vám známo, že tomu, kdo umí česky, je nau
čení se jinému jazyku velmi usnadněno a má přístup ke slovům a jménům, se kterými si
pouze anglicky mluvící Američan neví rady. Každý také ví, že jako děti, máme nyní
k naučení se jinému jazyku největší schopnosti, které se časem ztratí.
Tb všechno my nevíme a nechápeme, a proto od nás nečekejte, že nás bude bavit
mluvit nebo učit se číst česky, když je mnohem zábavnější se dívat na televisi.
Někdy zpíváte v národní hymně "a to je ta krásná země? země česká, domov můj",
ale málokdy o ní mluvíte, o jejích dějinách, jejích různých přednostech a krásách,
o slavných mužích, o jejích svátých, kterých má česká zem víc jak jiné země, atd.
I zde v Americe se stal prvním prohlášeným svátým biskup, který se narodil v Če
chách í
Neučíte nás rozlišovat mezi národem a mezi režimem, který v českých zemích nyní
vládne a svým hmotařstvím i bezbožectvím ničí zdravé kořeny a vlastnosti našich
krajanů.
Dáváte nás pokřtít - i na to někdy nedbáte - , ale svým příkladem nás neučíte
vážit si víry, žít katolicky, být ochoten pro víru přinášet oběti, být si vědomi
povinností, závazků a být vděčnými, za poznání Kristova učení.
Chcete-li, abychom doma mluvili česky, proč by nemohlo být pravidlem, aby se
jeden den mluvilo česky, a každý druhý, třetí... den aby všichni mluvili doma ang
licky, i když angličtinu dobře neovládají /kromě těch nejmenších a nejstarších/,
aby se tak dokázalo, že jazykových vědomostí si váží všichni, a jsou ochot
ni pro ně přinášet i nějaké oběti.
Vaše
české děti.

DO NOVÉHO ROKU
Jaké
plány máme v novém roce?
* Když si lidé na Nový rok přáli štěstí, měli na my
sli nejrůznější věci, které vedou ke "štěstí”: zdraví, pohodlný domov,
hojnost jídla a pití, atd. My křesťané — katolíci - však máme vědět
konkrétněji, co vede ke štěstí. K tom je třeba znát smysl lidského ži
vota a vědět, co je člověk.
Co

je

č l.o věk?

Božího tvora, kterým je člověk, lze definovat různým způsobem. Jednu
výstižnou definici podal nynější Svatý Otec Jan Pavel U. při své pos
lední audienci minulého roku. Podle ní "ČLcvěk je bytost hledající Boha?

Člověk

je

bytost, která

hledá

Boha

Hledání Boha má tedy být hlavním
cílem a hlavním snažením
každého člověka v tomto novém roce. Nejen křesťana, nejen příslušníka
židovského, mohamedánského nebo jiného náboženství, nýbrž i pohana :
každý člověk směřuje k Bohu a od Něho obdrží po smrti věčnou odměnu ne
bo odplatu.

Program

našich

krajanů

v

Kalifornii

Podle zaměření různých organizací budou i v tomto roce krajané sle
dovat různé cíle a úkoly, avšak vedoucí dominantou by mělo být hledání
Boha. Jedná se především o hledání a vyplnění Jeho vůle.

Pozdě

bych a

honit

Ti krajané, kteří žili a zemřeli mezi námi, nemají již příležitosti
zastavit proud událostí, které se kolem nás řití směrem, který všeobecně
vzbuzuje obavy před hrůznou budoucností. Avšak každý z nás, kdo žije na
tomto světě, v tomto prostředí, má při nejmenŠím aspoň možnost
s e
snažit /Ut desint vires tamen est laudanda voluntas/ usměrnit
krajanský - a pokud možno americký, světový - život tak, aby lidé našli
Boha, a aby budoucí generace - pokud přežijí katastrofy - neměli pro nás
jen pohrdání a kletby. 7 vůli (úmysl) je třeba oceňovat, když není sil
Budeme
se
jen bavit?
uskntečněnx./
Různé organizace jsou více méně zaměřeny na zábavu, která má být so
lí našeho života a má jí být používáno střídmě. Svět kolem nás je dnes
nakloněn ospravedlňovat každou zábavou, a jménem falešně chápané "svo
body "/ve skutečností zvůle a sobectví/ boří všechny hráze, které oddělo
valy dobro od zla. Kriteriem mravnosti se stává vůle lidí, nikoliv už
vůle Boží.
Radujte
se
v
Pánu
Tuto radu jsme slyšeli - nebo mohli slyšet - v advente, ale kdo si
toho povšimnul? "Svět" chce namluvit lidem, že hledání Boha je nera
dostné. Přesvědčte se však sami. Organizace i jednotlivci, pomáhejte
správci Misie opravdověji, aby krajané našli neb aspoň hledali Boha, a
poznáte intenzivněji, že llmilujícím Boha všecko napomáhá k dobru?

PASTORAČNÍHO
Vánoční

ZÁPISNÍKU:

bohoslužby

Ib^ifcr]
Účast na vánoční mši svaté v L.A. byla hojná. Dětí
_ / však, pro které jsme připravili "nadílku", bylo poměrně
l^^jr^^^^nnálo. Snad to způsobily nemoce, které se právě v té době
dost rozšířily.
Tombolové
výhry
Pět hlavních výher naší vánoční tomboly připadlo následujícím v tom
to pořadí : Joseph Machu/N. Hollywood/, Anna Novotná/Wrightwood/ McNally
/Torrance/, Rudy Zigmund/Mission Hills/, a Ivo T.Plachý/Tulsa,OK/. Kro
mě toho bylo vylosováno 10 knižních cen, které byly /nebo ještě budou/
výhercům zaslány 1 čistý výtěžek z tomboly byl téměř $700.00.
Všem ostatním, kteří nevyhráli, vyslovuji vřelé : Pán Bůh zaplač í
Ná r odopisný betlem
Při stavění národopisného betléma od Marie Fisčherové-Kvěchové, pá
dem se zranil /potloukl/ jediný pomocník p.Matěj Mráček tak, že dodnes
cítí následky,a bolesti jen zvolna polevují. Přejeme mu brzské uzdravení
s vědomím, že všechno zlé přispěje k něčemu dobrému.
Betlém shlédlo - hned po postavení v auditoriu - na sto kalifornských
jesuitů a mnozí projevovali velký obdiv.
Zásluhou p.Karla Fishera byl náš betlém ukazován na televisní stanici
ch.7. v pátek 22.prosince na programu 9-10 hod. dopoledne.

Sbírka

na

kapli

ve

Washingtonu

Podle zpráv sbírka pokračuje úspěšně, ale je třeba v ní pokračovat.
Tato česká kaple v národní mariánské svatyni, ve Washingtonu bude - jako
ostatní kaple různých národů - zasvěce
na P.Marii/Svatohostýnské/ke cti sv.Jana
Ministrant "ZVONEK"
N. Neumanna.
Dary můžete posílat přímo na :
Rev. Ludvík NEMEC,S.T.D.
Chestnut Hill College,
9601 Germantown Avenue ,
CHESTNUT HILL, PA 1911& - s poznámkou,
Že je to na kapli, nebo na adresu naší
Misie, rovněž s vysloveným účelem.
V San Francisku můžete dary posílat
na adresu : Mr. Karel DVOŘÁK,
279 - 2ndAve., S.F. OL 9hU8.
Z Toronta přichází potěšující zpráva,
že z iniciativy p.Jana Matějoviče tam
vykonali pro tento účel sbírku, která do
vánoc vynesla skoro £.000 dol.
Smysl pro
povinnost
člověk by soudil, že je všeobecně
známo a uznáváno, že bez smyslu pro po
vinnost nemůže dobře fungovat žádná or
"My jsme dosud nepřišly do
ganizace, společnost nebo stát, ba ani
styku s ministranty. Mluvíte
jednotlivci jako otec, matka, syn, dcera mezi sebou jenom latinsky?"

či Icterýkoliv zaměstnanec, úředník nebo obchodník nemůže počítat s nějakými^právy^ nechce-li na sebe vzít povinnosti.
Zvláště křesťanství /i když ve Starém Zákoně byla lidem závislost na
na Bohu samozřejmější než nyní/ klade důraz na smysl pro plnění povin
ností,protože práva dítek Božích jsou spojena s povinnostmi dítek Bo
žích.
Zdá se však, že již slovo "povinnost" se dnes stává /dirty word/ od
porným slovem. To pro budoucnost nepřináší žádné dobré vyhlídky. Pro
křesťana však nezní odporně slova Kristova: "Vezměte mé jho na sebe a
učte se ode mne, neboť já jsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete po
koj pro sebe. Neboť mé jho je sladké a mé břímě je lehké. "/Mat. 11,29./

£ 0

let

Nepomucena

Účastníci chystané pouti do fíima /viz další strany/ budou se mo
ci blíže seznámit s dějinami a vý
sledky tohoto jediného českého se
mináře ve svobodném světě. Příle
žitostně i my se k nim ve Věstníku
vrátíme.

Stavební
fond
Dalšími dary na fond
přispěli paní a pánové:
Frank áikula/St.Paul/
Msgr. Jaroslav škarvada /fíím/....................................... $ £0.00
Anna E. Barnetová.............................................................$ 2£.00
Boh. a Emilie Sladký....................................................... $ l£.00
Emanuel Kejzlar, Sr.......................................................... $ 100.00
Frank Holubář /San Francisko/....................................... $ 20.00
Petr Pohoř ský /Saratoga/ ............................................... $ 2£.00
Ludvig a Maria Pfeiferovi /Eugene,Oregon/................ $ 100.00
Dosavadní dary............... $2á32.£9
Úhrnem............................. $2777-£9
Jistě jste zjistili, že £ dárců je vzdálených a pouze tři
z oblasti Los Angeles. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že mnozí
štědře přispěli při vánoční ofěře,/pokud to nejde na vydání,
zůstane to také pro misijní účely, t.j. ke koupi domu, či po
zemku/ a také tu okolnost, že je třeba s konkrétními plány
vyčkat na další jednání s Otcem kardinálem. Můžeme však "konkrétněji"
plánovat, bude-li také fond vypadat konkrétněji. Odvahu a důvěruBůh
se nenechá překonat naší štědrostí. Všem dárcům : Pán Bůh zaplať '
Katolický
pohřeb
pro
nekatolíky
Nedávno vyšlo najevo, že si někteří krajané neuvědomují, že nekatoli
cký člen rodiny může být pochován na katol.hřbitově /o tom byla zmínka
ve věstníku 33/ a z toho plyne, že může mít také katolický pohřeb. Kdo
si uvědomí, že katolické obřady, zvláště mše svátá, která je skutečnou
Obětí Kristovou, nejsou pouhými ceremoniemi, nýbrž pomůckami Církve ke
spáse zesnulého /všecky květinové dary jsou v tomto ohledu pozadu/, ten
neodepře zesnulému členu rodiny této výsady. Stejně platí i pro nekato
lického pozůstalého člena rodiny, že může být též pochován na katolic
kém hřbitově / je však záhodno to vyjednat v poslední vůli, na katolic
kém hřbitově, u místního faráře/.

SÚČASTNÉTE SE POUTI DO ŘÍMA!
Do Říma každý jede svým způsobem. Je to č e s k á
pout ' V Římě je pout obdivuhodně a levně organizová
na českým klérem, - Přihlaste se co nejdříve í

Věřící katolíci vždy toužili navštívit Řím, především proto, aby
se pomodlili u hrobu apoštolů Petra a Pavla i ostatních mučedníků
a aby dostali požehnání sv. Otce. Římská pouť vždy zanechá v srdci
nezapomenutelné vzpomínky, takže i ten, kdo už v Římě byl, rád
se tam vrací. Řím, světové středisko křesťanství, má však i ve svém
okolí mnoho památek a zajímavostí, na které už poutníku nezbývá
čas. Ty jsou cílem římské pouti, k níž máme právě v roce 1979
i celou řadu jiných pohnutek:
- Nový sv. Otec Jan Pavel II., první papež slovanského původu.
- 5 let od smrti kardinála Trochty.
- 10 let od smrti kardinála Josefa Berana, který je v Římě pohřben.
- 50 let od založení a otevření naší římské koleje Nepomucena.
- 250 let od svatořečení J. Nepomuckého v kat. sv. Jana v Lateráně.
- 600 let Českého poutního domu v Římě.
- 1050 let od smrti sv. Václava.
U příležitosti těchto výročí Vás srdečně zveme na krajanskou
pouť do Říma a okolí.

Účel naší pouti.
- Pozdravit nového sv. Otce Jana Pavla II. a přijmout jeho požehnání.
- Uctít památku dvou velkých mužů našeho národa: kardinála
Josefa Berana a kardinála Štěpána Trochty.
- Seznámit se blíže s dějinami koleje Nepomucena, oslavit pade
sátileté trvání, poděkovat Bohu za kněze, kteří z ní vyšli a prosit
Jej o nová kněžská povolání.
- Vyžádat si přímluvu našich svátých patronů, sv. Jana Nepomuc
kého a sv. Václava, za náš národ.

Pravděpodobný program pouti.
28. 7.-sobota: Příjezd a ubytování.
29. 7.--neděle: Dopoledne slavná mše svátá v Nepomucenu, prohlídka
koleje, eventuálně prohlídka méně známých památností na
blízkém Colle Celio (S. Maria in Navicella, S. Stefano,
S.ti Quattro Coronati, S. Giovanni e Paolo).
Odpoledne slavnostní akademie v Nepomucenu, při níž
vzpomeneme:
- založení, dějin a činnosti koleje až do našich dob
- svatořečení sv. Jana Nepomuckého, patrona koleje
- bude možno shlédnout památky po kardinálu Beranovi
a dokumentační výstavu krajanského života v zahraničí.
30. 7.- pondělí: Celodenní výlet do okolí Říma. Pojedem se trochu ochla
dit do abruzských hor: L’Aquila, Bazzano, Bominaco,
S. Clemente in Casauria, S. Maria Arabona, Corfinio.
Horské prostředí a pěkná příroda.
31. 7. - úterý: Dopoledne mše svátá v bazilice sv. Petra, uctění památky
sv. Václava, návštěva hrobu kardinála Berana, Pavla VI.
a Jana Pavla I. Prohlídka vatikánských muzeí.
Odpoledne zájezd do nového generálního domu salesiánů,
kde v moderní zasedací síni uctíme památku kard. Ště

pána Trochty a kard. Josefa Berana. V tamnějším kostele
bude prosebná a smírná pobožnost za náš národ.
1. 8. - středa: Dopoledne audience u sv. Otce.
Odpoledne půldenní prohlídka některých méně známých
zajímavostí Říma.
2. 8. - čtvrtek: Celodenní zájezd na jih od Říma, do středomořské oblasti;
Montecassino, Gaeta, Montagna Spaccata, Grotta del Tur
co, Terracina, Tempio di Giove Anxur, Fossanova.
3. 8. -pátek: Dopoledne volno.
Odpoledne zájezd k moři - Anzio, Nettuno.
4. 8. - sobota: Odjezd.

Technické a organizační připomínky.
Konečnou cenu nemůžeme přesně určit. S velkou pravděpo
dobností se bude pohybovat kolem L. 120.000 tj. asi 250 fr. šv.,
300 DM, 150 USA $, 2.100 Schil. rakouských. V ceně je zahrnuto
ubytování, strava, autobusy, občerstvení, vstupenky. Cestovné do
Říma a zpět hradí každý sám.
Prosíme, abyste se přihlásili nejpozději do 15. ledna 1979 u svého
duchovního správce nebo přímo na naši adresu: VELEHRAD,
Via Concordia, 1 - 00183 Roma, Italia.
Těšíme se na shledání a upřímně Vás pozdravujeme.
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR.

Pamětihodnosti hlavních míst, kam se obyčejný turista zřídka
dostane, jež hodláme navštívit při zájezdech mimo Řím.
L’Aquila - malebné město pod nejvyšší horou střední Itálie Gran Sasso, založené císa
řem Fridrichem II. a pojmenované podle římského erbovního ptáka orla. Uchovalo
si středověký ráz z 13. století. V muzeu, umístěném v impozantním hradě, jsou sne
seny nejkrásnější části výzdoby románských kostelů kraje. Na pokraji města je nádher
ný kostel S. Maria di Collemaggio, kde je pochován sv. Celestin V., jediný papež
nynější doby, který se papežství vzdal. V městě je též pohřben sv. Bernardin Sienský.
Bazzano - vesnička nedaleko 1'AquiIy na náhorní plošině, kde je neobyvklý kostelík
místní mučednice sv. Justy s charakteristickým průčelím z r. 1238 a malé křesťanské
katakomby z 3. století.
Bominaco - malá osada v abruzských horách na místě starého benediktinského opatství,
z něhož se uchovaly dva jedinečně krásné chrámy: sv. Pelegrina a bazilika P. Marie.
Corfinio - místo, kde se spojily italské kmeny proti Římanům, starobylá katedrála,
která sahá svým původem až do prvních dob křesťanství.
Fossanova - jedno Z nejkrásnějších gotických, cisterciáckých opatství v krásné poloze.
Založeno v 9. století benediktiny, od 12. století cisteriácké. Zemřel tam sv. Tomáš
Akvinský.
Montagna Spaccata - poutní místo založené benediktiny v 11. stolení na úpatí hory
Orlando. Navštíví se zde hluboká, sugestivní trhlina ve skále, kterou dle podání
způsobilo zemětřesení po smrti Krista Pána na hoře Kalvárii.
Montecassino - monumentální benediktinské opatství, založené sv. Benediktem v r. 529.
Několikrát bylo do základů zničeno, ale vždy znovu vybudováno. Naposled po druhé
světové válce. V blízkosti je polský vojenský hřbitov z 2. světové války.
5. Clemente in Casauria - kdysi benediktinské opatství z 9. století. V dnešní podobě
z 12. století, jedna z největších bazilik v pohoří Abruz. V oltáři je část ostatků papeže
sv. Klimenta, které do Říma přinesli sv. Cyril a Metoděj.
S. Maria Arabona - románsko-gotické cisterciácké opatství z 12. století s parkem.
Tempio di Giove Anxur - zříceniny starého pohanského chrámu, postaveného v 1. sto
letí před Kristem, jenž zaujímal celý povrch hory S. Angelo, ve výši 227 metrů,
přímo nad městem Terracina. Krásný výhled na moře a pontskou rovinu.
Terracina - staré římské město v nejzazší části pontské roviny, asi 26 m nad mořem,
na úpatí pohoří Ausoni. Má krásnou katedrálu, postavenou na troskách pohanských
chrámů Romy a Augusta.

DO VECNEHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI :
Z D E íl KA

SMUTNÍKOVA

V neděli 22. října 1978 zemřela v Trutnově paní Zdeňka Smutníkové, žena
mladšího bratra Bohumila Smutníka, důchodce Františka Smutníka. Zemřela po
delší vážné nemoci ve věku £8 let. Byla matkou tří synů : Petra, jemuž byl
Bohumil Smutník v onom neblahém únoru 1939 křestním kmotrem, a dvou dalších
synů Pavla a Zdeňka. Byla to zásadní, věřící a pozoruhodná a statečná žena.
V rodině tří synů bylo šest dětí. Vzhledem k zaměstnání synů a k pomě
rům, jaké u nás doma vládnou, žádné z dětí nebylo pokřtěno. Naše společné
modlitby však i tady se osvědčily. Na Květnou neděli letošního roku paní
Zdena prosadila, že děti všechny najednou přijaly svátost křtu. Za křestní
kmotry na dálku jim byli Bohumil a Olga Smutníkovi z Montrose, Kalif., a
nejmladší bratr Jaroslav. A tak Jan Bohumil, Marek Pavel, Marian Oleg, Zde
něk Jaroslav byli pokřtěni. Chlapci vedeni svou starostlivou babičkou šli
do farního kostela s kytičkami sněženek, které pak položili na oltář Panny
Marie, aby jim pak poměrně mladá stařenka doma uspořádala křestní hostinu.
Ze života věčného na ně jistě s láskou patřila maminka Anna Smutníkova,
která,dokud žila, naléhala na přijetí svátosti křtu svým vnukům. Dnes se
jistě radují z toho, že děti nezůstaly pohany. - AÚ odpočívá v pokoji '

EVŽEN

FRENCH

Za účasti velkého počtu krajanů byl 22. prosin
ce 1978 pohřben zasloužilý krajanský pracovník
Evžen FRENCH /Francouz/. Záplava květinových darů
svědčila o tom, že si krajanská veřejnost byla
vědoma jeho národních a charitativních snah.
Mohl mít katolický pohřeb /o tom na jiném mís
tě/ také z toho důvodu, že on jako jediný krojo
vaný muž /ač nekatolík/ representoval náš národ
při několika katolických slavnostech. Jako jeho
manželka Iška, která svým píšúanským krojem za
slouženě budí pozornost Američanů i krajanů,
oblékl krojovaný kabát při návštěvě římských hos
ti, při koncelebrované mši kard. Mindzenty-ho a
při mnoha jiných národních slavnostech. Byl to
též on, který zvedal československou vlajku při naší jubilejní slavnosti
před L.A. radnicí minulý říjen.
Mr. French byl vždy na svém místě, kde bylo třeba obětavé a nezištné
práce. Tam, kde jiní krajané - z obavy před nelibostí čsl. režimu - stojí
opodál nebo se chovají lhostejně, byl zesnulý mužem činu :^býval předsedou
organizace Captive Nations, členem Csl. Pomocného výboru, účastnil se akce
pro hrazení soudních výloh v záležitosti Gabrielových dětí, atd.
Kéž mu Bůh odplatí životem věčným všecky jeho snahy a práce ve prospěch
krajanů a k dosažení spravedlnosti ve světě. - R.I.P.-

Katolická
víra
v
praxi / Z OUR SUNDAY VTSITOR /
"Protože můj otec zemřel 1. prosince, mnoho lidí váhalo mi popřát "Ra
dostné vánoce". Avšak jací jsme to křestané, když přítomnost smrti nám
brání se radovat ? Kristus se narodil, aby nás vykoupil a abychom se již
nebáli smrti. Toto byly pro mne nejšúastnejší vánoce, protože jsem věděla,
že je můj tatínek slaví s Pánem Ježíšem a s mou maminkou, která zemřela
před gO, lety.,Všem mým přátelům, kteří nevadí po říci v rakové dpbě, bych
rada rekLa : Radujte se se mnou z narozena. Kristova a, z narozeni mého
otce do věčného života, a prosím, řekněte jen t Vesele vánoce"
J.J.D.

PPAVÁ
TVÁŘ
JŠS ATEISTICKÉHO
KOMUNISMU
Skate choti tvář
komunismu a jeho
bezohlednost mohl nynější Sva
tý Otec poznat při jeho mno
hých pastoračních zkušenostech
v Polsku, ale přesto teprve
v Československu, kde mu při
pohřbu kard. Trochty odepřeli
koncelebrovat, sdělil přítom
nému kard. Bengschovi : "2f> let
žiji v socialistické zemi, ale
ted teprve vidím, jak vypadá
skutečný komunismus.11
Kterýkoliv komu
nismus má ďábelské protilidské
úsilí, i když na oko používá
sociálních nesrovnalostí, ale
snad, jen českoslovenští komu
nisté spojují marxismus se
švejkovskou servilností a vy
chytralou prohnaností. Avšak
i jejich dny jsou sečteny.

Kard. Karel Wojtyla, dnes svátý Otec JAN PAVEL II.
při pohřbu kardinála Trochty z Litoměřic 16. dubna
1974. Protože »nedostal souhlas« státních úřadů, aby
mohl koncelebrovat zádušní mši svátou, podává mu
jáhen Krev Páně, podobně jako dalším kardinálům
Kbnigovi a Bengschovi.

/Hořejší obrázek přetištěn z "Nového
života. /

Tři kardinálové stojí u rakve zemřelého kard. Trochty v Litoměřicích
/přítomný biskup Frant. Tomášek byl veřejně jmenován kard. později/.

^xítxxva^v rnxvmirvíuv
tawí vám ^JírirvfecL

278-1185
VHODNÉ DÁRKY KE V š E M PŘÍLEŽITOSTEM
- lil K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY
9Ú13 Brighton Way, BEVERLY HILIS, Ca. 90210

HIGHLAND
PARK
CAMERA

--------U76 No.Western - Tel.: HO-7-891cJ
Otevřeno :
Denně od 5- P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od 2. P.M.

BOHEMIAN
MEATS
ČESKÉ ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
Obchod kvůli požáru dočasně uzavřen.
OTEVŘENÍ bude oznámeno v blízké době.
Hlas z krajanského života :
cxZ, íLíK/rusfict

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038
Tel.:
/jeden blok na východ od Vine St./ h67-1262
NAVŠTIVTE

BALÍ

exotický
ostrov s 10.000 chrámů pod
Jižním Křížem.
15 dní včetně
hotelu a stravy ‘-799 nebo jen
letenka 5750. Možnost exkursí do
Jakarty $60, Sigapore 120, Kuala Lumpur C180.
Bankok 21«1, Tokyo :,''275, Honz Kong 5350,
Austrálie 33U1- Odlety každou sobotu.
TUMA
TRAVEL AGENCY
1726 1/2 Kent St., LOS ANGELES, Ca. 90026.
Tel.: Ito3-li360 /večer/
JERRY A MARIE HUSÁK
Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condominia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista,
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
!i2hli Overland Avenue, CULVER CITY, Ca. 90230
Tel.: /213/ 839-7553
Res.: 20h-18li2.

VÁM POSLOUŽÍ
VE VŠECH
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH.
5631 N. FIGUEROA ST., LOS ANGELES, CA.
/213/ 255-0123 nebo 255-15U3
9001i2.

HLAS NÁRODA
(VOICE OF THE NATION)
Týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů, čs. exilu
a potřebám našich drahých doma
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $ 20.00

VYDÁVÁ:
"VELEHRAD", českoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INC.
2657-59 S, LAWNDALE AVE., Chicago, Ill, 60623
Telefon: 762-2044
'
R1DÍ: Dp. VOJTECH VÍT, O.S.B.
s redakčním kruhem

Georgina ZEMAN

Vás čeká v no v é m

HEAD QUARTERS SALON
Creative hair design
for men & women
Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Gal. 90027
Volejte pro reservaci : /^°s FeU0/

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

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
Homes. Investments. Management

Domovy od
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

$ 55.000.
OFF. 531-2250
RES. 531-2051

WESTMINSTER, Calif. 92683

Our Lady of Loretto
High School
227 N. LAKE ST.
L.A. 90026

Oznamujeme

C E S K É

Vam,

že

BOHOSLUŽBY

se "budou konat v nedělí dne 28. ledna 1979 v místnostech
Our Lady of Loretto High School, 227 N.Lake Street, L.A.
/NejbližŠi exit z Hollywood FRWY: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 "beseda s občerstvením.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.

Půjčovna knih bude pravděpodobně otevřena při besedě.
Znovu zdůrazňujeme pravidlo, aby děti a mládež necho
dily do místností a částí budov, které pro nás nebyly
vykázány.
Před každou mší svátou - obvykle v sobotu odpoledne připravuje český duchovní správce vše potřebné pro boho
služby a besedu. Můžete-li se v ten čas uvolnit, přihlas
te se -telefonicky-, že přijdete pomoci./Co nejdříve/
"Všechny krajany srdečně zve
ov..
n o
P. Jaroslav Popelka, S.J.
N.e>.
/TIXU
!
ADRESA

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Seskeho duchovního správce t
9322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, QLLIF. 90027.
Telefon: /213/^65-0557 -neozvn-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : L66-2hOó.

A

7. ledr 1979 pršelo,
když jsme Šli mít české
vánoční bo oslužby - v ten
den křesKa é východních
obřadů sla í vánoce -, ale
San Franci, 'ko se zdálo být
vděčným za vydatný déšt a
návštěva na české mši byla
velmi dobr .
Zrána r ede mší 6 pomoc
níků si pi vstalo a již 1
hod. před ačátkem boho
služeb mor mentální vánoč
ní scéna c M. FisherovéKvěchové p skytovala zra
kům malebr u podívanou a
věřící dus. příležitost
k rozjímání nad láskou
Boha k lidským tvorům.
Za harmoniového dopro
vodu paní Frolikové zazpí
vali si všichni vánoční
koledy : při mši svaté ty
nejznámější a při besedě
ty nej krásnější /Steckerovy/.
Občerstvení bylo - díky
obětavým dámám - hojné a
rozmanité.
Při besedě bylo dohod
nuto o zvláštní sbírce
pro postavení české kaple
v americké mariánské sva
tyni ve Washingtonu a pan
Dvořák byl navržen, aby
prováděl registraci příspěvků. Jeho adresa je t Mr. Karel DVOŘÁK,
279 - 2nd Avenue, San Francisco, GA 911118. Na něho posílejte
příspěvky na kapli, pokud jste svůj dar již neposlali přímo na P.Němce.

EUROPA RESTAURANT
ČESKOSLOVENSKÁ HOSPOIA
Pečená kachna s knedlíkem,
telecí řízek a jiná česká
jídla. Importované víno a
pivo. Otevřeno od U - 11PM.
Vítají Vás
Anička a Jerry PRILL
2769 Lombard Str..S.F.9Ů123
Phone : /U15/ 567-0361

Když jste v San Francisku,
zajděte si do čsl. Hospody í

KLedate-li v LAKE TAHOE pozemky, nemovitosti, atd., obratte se na :
TAHOE PROPERTY MART
Jerry VODA, Realtor
Box 11x32 / 3053 HWY. 50.
SOUTH LAKE TAHOE, CA 95705.
Tel.: /916/ 5UU-13OO.

Neměl by být v Kalifornii
žádný
krajan,
který neodbírá :
"HLAS NÁRODA" z Chicaga a
"NOV? ŽIVOT" z ftíma.

