VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

A SV, FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU

Kalifornie

Únor

1979

ma-teř-skou ře-čí kni-hy

svar-té

psa-li.

Pravé v měsíci, který je tradičně věnován apoštolátu a propagaci katolického tisku., slavíme
svátek dvou velkých misionářů, kteří vynalezením
slovanského písma dali počátek slovanské litera
tuře.
Zavedením slovanského jazyka do bohoslužby
- se schválením papežským - vstoupili Slované do
rodiny vzdělaných národů.
Nebýt sv. Cyrila a Metoděje, snad by ani dnes
nebyl Slovan papežem. A je víc jak pravděpodob
né, že bychom bez jejich apoštolátu a všestran
ných snah ztratili v tehdejší době národní život
v rukou těch, kteří pokřesťanění používali k rozšíření své politické mo
ci.
Nejdrahocennějším pokladem jejich dědictví je však pro český i slo
venský národ to, že jsme dosud ve velké většině spojeni s viditelnou
hlavou v Krmě. I my stojíme - nebo můžeme stát - na skáleí
Dnes, kdy katolická Církev zdůrazňuje svobodu svědomí a připomíná nám
brát ohled na to, co nás s ostatními náboženskými vyznáními spojůj e , a chovat se shovívavěji k tomu, co nás rozdvojuje, může
me snadno podlehnout mylné představě, že vlastně je jedno^ k jakému ná
boženství náležíme, jakou víru vyznáváme, jaké přesvědčena praktikujeme.
A tato disposice může být příčinou, že vlastně nikdy ke Kristově Cír
kvi nepřilneme, nikdy Kristovo učení v jeho obdivuhodné kráse nepoznáme
a z jeho nepřeberných darů, které nám Církev nabízí, nemáme odvahu si
brát, co potřebujeme k životu, k posile, k radostnému růstu.
Cyrilometodějské
dědictví
Odkazem sv. Cyrila a Metoděje je Kristovo evangelium. Toto radostné
poselství hlásá, že "tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný"
/Jan 3,16/.
Kristus po zmrtvýchvstání 'Vstoupil na nebesa", ale založil svou Cír
kev, aby lidem všech věků zprostředkovala ovoce jeho vykoupení.
Církev je pro všechny lidi, avšak není to lidské
dílo. Jako
takové už by dávno vzalo za své. Kristus slíbil Církvi :"Já s vámi jsem
po všechny věky až do skonání světa". "A brány pekelné ji nepřemohou".
Každý člověk - i z křesťanských rodičů - se rodí jako pohan a musí
být nejen pokřtěn, ale i křesťansky vychován. Kolik se dnes ve světě
staví překážek proti křesťanské výchově, - a přesto Církev stále roste
a vzmáhá se jako zrno hořčičné. Při všech pronásledováních^ a protiven
stvích Kristus nás těší :"Nebojte se, já jsem přemohl světí*
"Hledejte

a

naleznete

"

Všichni lidé cítí potřebu Boha, i nevěrci a atheisté. Nedávno nynější
Svatý Otec definoval člověka jako tvora hledajícího Boha. Lidé hledají a
svým způsobem Boha uctívají : odtud různá náboženství.
Avšak Bůh nám zjevil svou vůli i způsob, jak Ho máme uctívat: ve Starém
zákoně skrze patriarchy a proroky, v Novém zákoně skrze svého Syna. Ten

se měl stát "světlem k osvícení národů, a slávou svého národa izraelské
ho".
Hledání Boha znamená podřízení naší vůle vůli Boží. Mělo by to být
nejsamozřejmější věcí, protože Bůh je vševědoucí a všemohoucí, jeho vůle
je nejsvětější a směřuje k dobru všech. Podřízenost naší vůle je vlastně
náš jediný dar, který Bohu můžeme nabídnout, ale je to také dar nejzáslužnější, protože nás nejvíc stojí t přemoci sám sebe.
Sloužit Bohu, tak jak si sami přejeme, jak si vymyslíme nebo jak se
rozhodneme podle okolností, podle poměrů a prospěšnosti, je zase jen
většinou sloužení své vůli. Nedají se prostě obejít slova Kristova :"Ne
každý, kdo mně říká 'Pane,Pane', vejde do království nebeského, nýbrž
ten kdo plní vůli mého Otce, který je v nebesích".
Bůh zjevil svou vůli skrze Mojžíše a proroky ve Starém zákoně, a
v Novém zákoně skrze svého Syna Ježíše Krista.
Kristus ustanovil Církev, aby hlásala jeho učení a zprostředkovala
lidem prostředky spásy. Církev má jeho autoritu :"Kdo vás slyší, mne sly
ší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá".
Bez této autority by nebylo jednotného učení Kristova /kdo ji nepři
jímají, drobí sé na sekty/, nebylo by jednotného výkladu Písma, ba neby
lo by ani bible, protože, kdo by nám mohl zjistit, které knihy do bible
patří a které nepatří?
"Jájsem vinný kmen, vy jste ratolesti"
Je třeba být živou ratolestí, abychom mohli "se zelenat a přinášet
užitek". Je třeba znát Kristovo učení v pravé skutečnosti, ne z falešných
a hanopisných knih, které pod rouškou "historického děje", pod historic
kými jmény přinášely zkreslené a vymyšlené příběhy.
V české literatuře však bývalo mnoho, co české duše odvádělo od prav
dy, a nynější režim tyto knihy dosud tiskne a rozšiřuje. Bylo dost pocho
pitelné, že za dob národního útlaku obracela se nespokojenost a pocit
křivdy nesprávným směrem, ale bohužel, i po dosažení samostatnosti, kdy
se měl každý snažit vytvořit pevnou mravní základnu pro nový stát, bylo
až příliš novinových článků, časopisů a knih, které jitřily různé rány
a svalovaly vinu na katolickou Církev. Mnohé suché vinné ratolesti od
padly od vinného kmene, jehož révu snad nikdy neokusily.
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Může se zdát, že se atheistickému režimu v Československu daří jejich
zhoubné dílo : řady kněží se rapidně tenčí, mládež a děti jsou odříznuty
od vyučování náboženství, není katechismu a náboženských knih. Statistic
ky snad komunisté zaznamenávají dobré výsledky své ničivé činnosti. Av
šak duše lidské jsou stvořeny od Boha, a na světě není žádná síla, která
by mohla překazit jeho božské plány.
Co se týká exilu je jedním z jeho positivních a radostných zjevů, že
mezi množstvím vydávaných českých knih se dostává do rukou krajanů až
obdivuhodný počet knih, ve kterých se cyrilometodějské dědictví zrcadlí
v širokém spektru. Na této bohaté duchovní žni se podílejí jiní, ale je
to především zásluhou Křesťanské Akademie v ÍKmě, že si mohou krajané
četbou osvojit pravé Kristovo poselství kdekoliv na světe; v rodné řeči.
Mluvíme o "Křesťanské Akademii", ale za těmito slovy stojí řada čes
kých kněží a katolických laiků, kteří pro tento důležitý apoštolát při
nášejí mnohé oběti. Jim vyslovujeme při této příležitosti vřelé díky.
Kéž by většina krajanů vyjádřila svůj dík tím, že si jejich knihy opatří nebo vypůjčí a přečte.
,
z
Na jiném mstě přinášíme seznam knih, vydaných Křesťanskou Akademií.

PA STO RAČ Ní

ZÁPISNÍKU :
Lednové

bohoslužby

Účast na českých bohoslužbách - první v tomto novém roce - byla ma
lá, což je však úměrné temperamentu a horlivosti krajanů v Los Angeles. Ti však, kteří přišli, byli ve svaté oběti spojeni se všemi věří
cími v Československu, kteří s rizikem nebo s odvahou sdružují se ko
lem stolu Páně, aby pak v jeho věčném království měli účast na jeho
věčné hostině.
10. výročí smrti Jana Palacha jsme uctili vyslechnutím projevů,
které byly v Praze proneseny při jeho pohřbu před 10.* lety.
Kromě toho jsme měli náhradu za to? že jsme nemohli jako jiní pout
níci shlédnout Turinský rubáš, v promítání diapásky za vědecky odborné
ho a zajímavého výkladu P. Francis L. Filas-e.
Kate chetick é
debaty
Plánujeme jiným způsobem poskytnout možnost všem krajanům v Los An
gele s, aby se hlouběji seznámili s pravdami Kristova poselství, ale
kromě toho bude příležitost po skončení obvyklé besedy po mši svaté
k otázkám o náboženství, liturgii a pod., s promítáním diapositivů a
diapásek. Máme také řadu na kasetách natočených přednášek, kterých bude
me moci použít. Začneme již po těchto českých bohoslužbách v sále školy
Our Lady of Loretto.
Měsíc katolického
tisku
Při únorové besedě věnujeme pozornost tiskovému apoštolátu, v němž
by měl mít účast každý. Na dalších stránkách najdete zdaleka neúplný
seznam knih, které vydala Křesťanská Akademie v Símě. Avšak i tento
seznam musí vzbuzovat jakousi oprávněnou hrdost, a především obdiv a
dík všem, kteří za tímto obětavým apoštolátem stojí.
Návštěva básníka
U příležitostné návštěvy p. Josefa
Tomana-Tománka, básníka a spisovatele,
neohroženého vlastence a upřímného Volyfíského Čecha, uspořádali jsme na jeho
počest v prostorném domě manželů Brožko
vých večírek, kterého se súčastnila řa
da krajanů. Byl to příjemný a užitečný
večer, na kterém začaly krystalizovat
některé podnětné návrhy, jako kateche
tické sedánky či schůzky, se kterými
začneme co nejdříve. Většinu účastníků
najdete na obrázku na protější straně.

Ministrant "ZVONEK"

Zní to až neuvěřitelně, že můžeme
číst české verše Čecha /jeho knihy máme
v půjčovně knih/, který se narodil na
Volyni /území polsko-ruské/, kam jeho
praděd přišel již před víc jak 100 lety. ZVONEK: "Já jsem tam upustil
mých 10 centů í"
Volynští Čechové si dovedli zachovat -

Setkání drou básníků
Večírek s básníkem J. Tománkem
nejen českou národnost, ale též katolickou víru, a to za okolností, se kterými se i poměry,
do kterých naši čeští pionýři přicházeli zde v Americe, nedají srovnat.
U Brožků jsme se setkali také toho večera s další vzácnou návštěvou : s manželi Janem a
Ma-r-ií Heinz-ovýtni z Chicaga. Najdete je rovněž na obrázku.

STAVEBNÍ FOND MISIE SV. CYRILA

A METODĚJE

Dalšími dary na fond pxispěli paní a pánové ♦

Anna Novotná /Wrightwood/............................................................................
Marie Pulpánová / další dar/ ...........................................................................
manželé Pavel Civínovi ..............................................
Dosavadní dary..........
Úhrnem.........................

$
$
$
$
$

50.00
20.00
50.00
2777.59
2897.59

Kdyby teploměr tohoto fondu vykazoval intensitu zájmu krajanů o zřízení duchovního
českého střediska Jana Neumanna v Los Angeles, neměli bychom příliš podkladu, na
kterém bychom mohli budovat další plány. Prosím proto ty, u kterých je téměř jistý
nebo se dá předpokládat zájem o tento projekt, aby mi sdělili důvody, proč váhají
na fond přispívat. Jednání s představenými je ovsem jen na začátku.
Loučení
s pí Marií Pulpánovou
Kromě milých setkání bylo zde také loučení.
Právě v den, kdy tento věstník vyjde z tiskárny - 15.února - , odletí z Los Anjeles pí Marie
Pulpánová, která se chce usadit v Evropě.
Byla příkladně činná v několika spolcích,
zvláště v Sokole. Avšak mnohde jinde se proje
vovala její štědrost a velkodušnost. I naše Mi
sie poznala její obětavé srdce. Stala se pravi
delnou přispívatelkou a tuto dobrovolnou povin
nost plnila svědomitě. Pomáhala však i jinak.
Rozloučili jsme se s ní ra jejím večírku 21.
ledna v Sokolovně /odtud vedlejší obrázek/ a
při besedě po mši svaté 23. ledna.
Kéž ji doprovází Boží požehnání na všech
cestách a jsou jí ku pomoci naše vděčné vzpo
mínky a modlitbyí
Příspěvky naší Misie

Na Nepomucenum, které letošního roku slaví
Emilie Sladká, Marie Pulpánová Äda Dusil
50. výročí svého trvání, odeslala pokladní
dámského výboru příspěvek § 200.
Na katolický tisk /Hlas národa/ bylo z tohoto fondu zasláno do Chicaga $ 100.
Behem měsíce února, kc’y každý z nás má myslet na svou účast v tiskovém apoštolátu Církve
a naší diecése, budou zaslány z misijního / ne stavebního/ fondu příspěvky na katolické ča
sopisy a různé organizace.
Každý katolík, který žije v Los Angeles, má si předplatit diecésní noviny THE TIDINGS ,
které potřebujeme k nutné informovanosti. Předplatné je pouze § 7 na rok. Adresa, kam
můžete poslat předplatné, je : The Tidings, 1530 W. 9th Str., Los Angeles Ca 90015.

KNIHY

VYBÁHÉ

NÁBOŽENSKÁ EDICE :
1. Nový zákon /Překlad 0,M. Petru/
2. Římský misál na neděle a význ. svátky
3. život v Kristu /Katechismus pro dospělé/
U. E. Joly: Cb znamená věřit
M. Quoist: Setkáni
6. A. Krchňák: Šechové na hasil«, sněmu
7. Se znamením kříže
8. S.C. Lorit: Vypravování o životě
papeže Jana
9. R. Guardini: Modlitba Páně
10. A.Terstenjak: 0 lidských vztazích
11. T. Spidlík: Po tvých stezkách
12. W.A. Trobisch: Měl jsem rád jedno děvče
13 .H. Kíing: Aby svět uvěřil
lli.R. Guardini: 0 posvátných znameních
U?.T. Merton: Hora sedmi stupňů
16. Zelená do života
17. T. Spidlík: Klíč k neznámému
18. Rozjímavý překlad žalmu a kantik
římského breviáře
19. Cíl a cesta
20. Tomáš Kempenský: Následování Krista
21. F.J. Sheen: Pokoj v duši
22. Tvé místo na zemi
23. J. Hrbata: Perly a chléb /2 díly/
2h. Velká mše
25. V. Boublík: Setkání s Ježíšem
26. T. Merton: Rozjímání v samotě
27. R.Guardini: Křížová cesta našeho P.a Sp.
28. B. Ráček: život Kristův
29. P.Strachota: Hlasy Otců
30. Modlitby /Šest. P.J.Novotný/
31. P. Lyonnet: Modlitby pro dobu nemoci
32. Znamení pouště
33. J. Llopist Vstříc Pánu
3h. První z mnoha bratří
35. T. Spidlík: Prameny světla
36. V nebezpečí častokrát
37. L, Jerphagon: Modlitby pro nesnesitelné
dny
38. R. Guardini: 0 posledních věcech
39.Svátost znovuzrození
UO.Svátost pokání
ůl.T. Malý: Výchova v rodině
h.2: Kancionál
Ů3.T. Spidlík: Občenáš
ůů.W. Trobisch: Dva středy,však 1. kruh
US .A. Scherer: Ženy v bibli
U6.T, Merton: Žádný člověk není ostrov
Ů7.R. Guardini: Matka Páně
U8.J. Loew: Ježíš nazývaný Kristus

KŘESŤANSKOU

AKADEMIÍ

LITERÁRNÍ EDICE "VIGZLIE"
1. Svatý Václav /sborník/
2. Zdrávas Maria /sborník/
3. Jan dep: Květnové dni.
ú. Věra Stárková: Kniha samoty
Petr Den: Dva eseje z počitadla
6. Karel Schulz: Pochvala sv.patronů česk.
7. Praha /sborník/
8. Výbor ze spisů J.V.Sládka
9. (TLaudel-dep: Svaté .obrázky české
10. Karel Schulz: Malá trilogie
H.Alfa:Míj detektivní romána a jiné
humoresky
12. Jan čep: Malé řeči sváteční
13. Výbor z básní Jana Nerudy
Ih.Jan ding Hsiung: Umění milovat
15. Bedřich SvatoŠ: Krůpěje zašlého času
16. Petr Den: Radost ve Veselí
17. Horaizuk-Jirků: k smíchu i k pláči
18. Á^rimson-Walter: Lilie
19. Výbor z básní Jana Zahradníčka
20. Milada Součková: Pastorální suita
21. Hůnnermann-Gantnerová: Hořící oheň
22. Božena Sirková:Povídky z N. Guineje
23 .Bedřich Svatoš: Zády k světlu
2ň.Petr Den: Světélko jen malé
25. Robert Vlach: Slova k hostu
26. Robert Vlach: Pláč za Španělsko
27. Achmatcvá-Vlach: Requiem
28. Jan dep: Poutník na zemi
29. Gertruda Goepfertová: Hejno stehlíků
30. Milada Součková: Alla Romana
31. Felix Mikula: Tajemství a záhady
32. Jan Zahradníček: Rouška Veroničina
33. Fanyn Krša: Domine non sum dignus
3ň.-37.Jaroslav Durych: Služebníci neužiteč.
38. Vilém Hítnnermann: ilyn brusiče nožů
39. Gertrud von le Fort-Josef Benáček:
Hymny ná Církev
U0.Robert Vlach: Labyrint a j.básně
ňl.G.M. Hopkins-S.I. a Rio Preisner: Básně
li2.NK.lada Součková: Případ poesie
Ů3.Vilém Httnnermann-J.Koláček: I dnes se
platí krví
hh.J.K.B.: životní symfonie
U5.Bedřich Svatoš: Nechodí po horách
U6.Miloš šebor: Povídky na okraji dne
Ů6 bis.Anastáz Opasek: Obrazy
U7.Václav Renč: Pražská legenda
li8.Christy Brown: Levou nohou
Ů9.Josef Koláček: Veronika
50. Anna Kvapilcvá: Krajíček chleba

V
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51. Jan dep: Sestra úzkost
52. Klement Bochořák: Křížová cesta
53. Věra Stárková: Kniha o lidech
SBÍRKA "SŮL ZEMĚ" :

1. F. Dvorník: Svatý Vojtěch
2. J. Kadlec: Svatý Prokop
3. F. Dvorník: Svatý Václav
ů. Z. Kališta: Blahoslavená Zdislava z L.
5. B. Zlámal: Bl. Jan Sarkander
6. J. Polc-V. RyneŠ: Sv. Jan Nepom./2 díly/
7. J.Beran: Blahoslavená Anežka deská
8. T. Říha: Svatý Norbert a jeho dílo
9. B. Zlámal: Antonín Cyril Stojan
10. Z. Kalista: Cbih. Marie Elekta Ježíšova
EDICE "STUDIUM" :
W. "White: Jak Studovat
Křesťanství a obnova společenského řádu
Jan dep: 0 lidský svět
Lad.Radinmský: Rub a líc našeho národ,
programu v atomovém věku
5. Pavel želivan: Věda a bible o původu
světa
6. Josef Pieper: 0 spravedlnosti
7. Petr Pavan: dlověk a demokracie
8. Lad.Radimský: Skloňuj své jméno, exulante
9. Jacques Maritain: Integrální humanismus
10. Z časů nedávno zašlých
11. Pavel Želivan: Teilhard de Chardin
12. Christ.Dawson: Krise západní vzdělanosti
13-15. Dominik Pecka: dlověk I-III. díl
ló.Gertrud von le Fořt: Věčná žena
17. Bernard J. de Clercq: Náboženství a
společnost
18. Josef Pieper: Tomáš z Aquina
19. Rio Preisner: Kritika totalitarismu
20. Philippe de la Chapelle: Církev a
deklarace lidských práv
21. Petr Den: Naší mládeži
22. Luděk Pachman: Boha nelze vyhnat
23. Karel Schwarzeriberg: Písně českého státu
2á.Felix Mikula: šeč - dar boží

1.
2.
3.
U.

STUDIE
má již přes 60 čísel
Obsah čísla 57 :
Lochman: Sláva Boží a budoucnost člověka
Skalický: Kritika kultu osobnosti
Janouch-Kolman: 2 Marxisté o náboženství
Svoboda: Věřícímu občanu — dokument
Pisa: Kněz a mládí, atd., atd.

Dne U. února byl
pokřtěn v kostele
Christ the King,
62b. N.Rosmore Ave.,
v Los Angeles, Ca.
syn maželů Josefa
TOMANA a Juany,ros.
CASAFRANCA., vnuk
neohroženého vlas
tence, volyňského
Čecha a spisovatele
Josefa Tomana /sp.
jm. Tománka/.
Křestními kmotry
byli Petr Hrásský
/v zastoupení p.To
mánka/ a Jorgelina
Casalez.
Řada přátel súčastnila se křest
ního obřadu v kosstele Krista Krále,
Po křtu před kostelem Christ the King
a většina z nich
se pak dostavila na hostinu k poctě nového křesťana.
Křtem se stáváme údem tajemného těla Kristova : Církve, dostáváme
nový nadpřirozený život, Boží přítomnost v nás dostává nový podklad,
jsme učiněni dědi
ci věčného králo
vství. Jsme tak
málo uschopneni
ocenit tyto velké
dary, protože je
jich neviditelnost
a duchová nadřaze
nost omezuje naši
chápavost. Proto
všichni můžeme
vděčně vítat sym
boliku. a biblic
kými texty dopro
vázenou liturgii
nového křestního
obřadu. Křest se
také koná ve far
ním kostele rodičů k zdůraznění far
Dědeček s vnukem a snachou
ní sounáležitosti.

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS

PŘEDEŠLI :

ANTONÍN

ME.TODĚJ

STEIGER

Rodině a přátelům oznamujeme, že nás navždy opustil- tatínek., dě
deček a tchán Antonín Metoděj Steiger.
Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 68 let 26. ledna 1979.
Byl pochován po boku své ženy Heleny na Olšanském hřbitově v Praze
Zádušní mše svátá se koná U. února v 10 hodin v kostele sv. Štěpá
na v Mnichově a 11. února v 10 hodin v kapli fíímsko-katolické České
Misie v Hollywoodu, £322 FrankLin Avenue.
Ivan Steiger s rodinou
Pavel Steiger s rodinou
Za v Pánu zesnulého, kterého mnozí krajané poznali při jeho ná
vštěvě v Los Angeles před několika roky, jsme se modlili již 28. led
na při českých bohoslužbách v Loretto High School na Lake Str. At
odpočívá v pokoji?

pzTntac

wwecbi^úm/

Podle pramenů sestavil Ihg. K. Škrob
Revidoval P.J.P.
život v úzkém manželském společen
ství je hlubším a plnějším než život
trávený v neopodstatněné osamělosti.
Kristus chce, aby tento plnější život
se odrazil i v nadpřirozeném životě. Povýšil
proto přirozené manželství na svátost.
Katolík za normálních podmínek nemůže uzavřít manželství jinak než
jako svátost a jakýkoliv giný druh manželské smlouvy - třeba smlouva
uzavřená jen na civilním úřadě - je pro něho neplatná. Před Bohem, Cír
kví a ve svém svědomí není právoplatným manželem. Vlastností svátostné
ho manželství je jeho nerozlučitelnost a vzájemná jednota mezi jedním
mužem a jednou Ženou. Za života druhého manžela nemůže první uzavřít
už žádné jiné před Bohem platné manželství.
Bohužel stává se někdy, Že i přes odpovědný přístup a přes pečlivou
volbu životního druhá, nerozlučně uzavřené manželství se rozpadne. Pří
činy mohou být různé, od sobectví až po nečekané rány osudu, které mo
hou být někdy silnější než dobrá vůle, s kterou se do manželství vstu
povalo. Jistě, že tyto příčiny určují i stupeň mravního provinění či
zodpovědnosti za manželský rozvrat. Církev povoluje v konkrétních případech^ kdy manželské soužití místo štěstí se stává zdrojem neshod a
nešváru, aby manželé žili od sebe po nějaký čas či trvale odděleně
/rozluka/. Vědoma si však Božího ustanovení : Co Bůh spojil, člověk ař
nerozlučuje, nedovoluje Církev, aby jednou platně uzavřený sňatek byl
rozloučen, a aby jeden či druhý z manželů mohl uzavřít nový platný sňa
tek / rozvod/.

Není jistě lehké, aby člověk, který se necítí být povolán k osamělé
mu životu a už dříve si navykl na manželský život, žil pojednou sám.
Mnohý, třéba i s těžkým srdcem, uzavírá nový sňatek i když ve svém svě
domí cítí, Že není vše v pořádku. Ocitá se tak v mimořádné situaci a
může tak dávat v sázku svoji věčnou blaženost. Církev v těchto mimořád
ných podmínkách mu nedovoluje, aby se podílel na Boží milosti řádným
způsobem, totiž přijímáním svátostí.
Musí však každý, kdo žije v nedovoleném manželství, především ten,
kdo si to sám nezavinil svou sobeckostí či zlobou, žít opravdu v nepřá
telství s Bohem ? Je jistě správnějším nežít v nedovoleném sňatku, ale
co, když po tom opravdu někdo touží a přesto podléhá své slabosti?
Kristus měl velký soucit se slabostí člověka. To nemá být omluvou
slabosti, ale právě slabé volal Kristus k sobě, nepřišel trestat, ale
uzdravovat. Právě tito lidé by měli s velikou vroucností a láskou při
stupovat ke Kristu a ne se od něho odvrátit. Boží milosrdenství zná ji
stě i mimořádné způsoby, jak by tomu, kdo opravdu touží milovat Boha,
dalo svoji lásku. Modlitba, účast na mši svaté, konání dobra, pomoc
potřebným, porozumění pro bolesti druhého, opravdová křesťanská výchova
dětí, život ve spojení s Církví, nakolik s ní mohu být a jsem spojen,
to jistě nemůže zůstat bez duchovního užitku. Právě lidé, kteří trpí,
by měli často hledat pomoc, posilu, radu a vedení u svého kněze.
Ještě před smrtí papeže Jana Pavla I. vydala poradní mezinárodní
theologická komise, orgán vatikánské kongregace pro církevní nauku, do
poručení, aby katolická Církev věnovala plnou pastorální péči rozvede
ným a znovu provdaným či oženěným katolíkům, ačkoliv třeba nemohou být
znovu církevně oddáni a přijímat Tělo Páně. V dokumentech třicetičlenné
komise se praví, že takové osoby nejsou vyloučeny z přízně Boží milosti
a stále jsou spojeny s Církví. Podle slov belgického teologa Philippa
Delhaye, tajemníka komise, zmíněný dokument mění přísný pastorální po
stoj minulých časů, v nichž rozvedené a znovu provdané či oženěné osoby
byly vyobcovány z Církve a opuštěny.
Dokument obsahuje dokonce i výzvu, Že takoví lidé dnes nesmějí být
ignorováni, ale má jim být pomáháno stejně jako všem jiným křesťanům,
kteří hledají odpuštění za svůj hřích s pomocí Boží milosti. Všem těmto
~l ~idp.ni zůstává otevřena cesta křesťanské modlitby — veřejné i soukromé r
pokání a laická apoštolská činnost.
Pouť do
fííma
Datum k přihlášce je sice již za námi, ale v případě, že by zbylo
místo v ubytovnách nebo v autobusech, můžete se ještě přihlásit.
Firma TŮMA TRAVEL AGENCI nám sděluje, že může obstarat olcružní
jízdenku Frankfurt-Basilej-Milano-Jíím a zpět pro jednotlivce za $116

Regenstein Library
Regenstein Library, the University of Chicago obsahuje největší
sbírku českého a slovenského zahraničního tisku. Posílejte darem a
pravidelně všechny budoucí tisky vašeho časopisu / také dřívější roč
níky Misijního věstníku před r. 1971 '.I na adresu :
Regenstein Library, Speciál Collections,
Archives of the Czechs and Slovaks Abroad,
1100 East 5>7 Street, Chicago, Illinois 60637
nebo na :
Dr. Z. Hruban, H16O £6th Street, Chicago, Illinois 60637.
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se budou, konat v neděli dne 25>. února 1979 v místnostech
Our Lady of Loretto High School, 227 N.Lake Street, L.A.
/NejbliŽŠí exit z Hollywood FRWI: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
P. Jaroslav Popelka, S.J.
Příští České bohoslužby : 18 .března í
ADRESA

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce t
>322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALU. 90027.
T e 1 e f o n s /213/^65-0557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu t U66-21O6.

A

m>anûrviuv
wlhwÍ vám

278-1185
VHODNÉ DÁRKY KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- lij. K zlaté předměty - S 7YTEPAN0U SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S 3EU/ELRY
9113 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

HIGHLAND
PARK
CAMERA

Otevřeno :
Y úterý zavřeno.

VÁM POSLOUŽÍ
VE VŠECH
FOTOGRAFICKÝCH
POTŘEBÁCH.
5631 N. FIGUEROA ST., LOS ANGELES
/213/ 255-0123 nebo 255-15L3
9û<

Denně od 5- P.M.
V neděli od 2. P.M.

HLAS NÁRODA

BOHEMIAN MEATS
České Řeznictví

(VOICE OF THE NATION)

a uzenáKství

Týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů, čs. exilu
a potrefím našich drahých doma

Obchod kvůli požjru dočasně uzavřen.
OTEVÍÍENÍ bude oznámeno v blízké době.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: v USA $ 20.00

Hlas z krajanského života :

(jcL bLcu/nisIvít /ntúmíz

"

EUROPEAN DELICATESSEN
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038
Tel.:
/jedm blok na východ od Vine St./ h67-1202

NAVŠTIVTE

BALT

exotický
ostrov s 10.000 chrámů pod
Jižním Křížem.
15 dní včetně
hotelu a stravy 799 nebo .jen
letenka 1750. Možno t exkursí do
Jakarty '60, Si •'apore 120, lítala Luimur ,180,
Bankok ¿1x1, Tok o ' 275, Hon~ Kong '350,
Austrálie 3111. Odlety každou sobotu.

TUMA
TRAVEL AGENCY
1726 1/2 Kent St. LOS ANGELES, Ca. 90026.
Tel.: üo3-h360 /večer/
JERRY A MARIE HUSÁK
Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hill s,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista.
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
1121U1 Overland Avenue, CULVER CITY, Ca. 90230
Tel.: /213/ 839-7553
Res.: 2O2i-18k2.

VYDÁVÁ:
"VELEHRAD”, českoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INC
2657-59 S, LAWNDALE AVE,, Chicago, Ill, 60623
Telefon: 762-2044
’

ŘÍDÍ: Dp. VOJTECH VÍT, O.S.B.
s redakčním kruhem

Georgina ZEMAN Vás čeká v novém

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

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

ALFRED SRNKA

HOMEBUYERS REALTY
HOMES. INVESTMENTS

Dor.ovv od
10075 McFadden
AT BROOKHURST ST.

MANAGEMENT

C 55-OOOOff. 531-2250
Rt ' 531-2051

WESTMINSTER, Calif. 92683

