VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV, CYRILA. A MET ODE JE V LOS ANGELES

SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU A SV,JAKUBA V SAM DIEGU

Vyzývám všechny* kdo
milují svobodu a spra
vedlnost } aby poskytli
příležitost všem nuz
ným* chudým a bezmocnym.
Papež Jan Pavel II.
v projevu v Battery
Park* New York.

Kalifornie

Říjen
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PAVLA

II. :

KRISTA !”

Koho se nijak nedotkla vlna nadšení, zájmu, a oživené víry ve
dnech, když papež Jan Pavel H. dlel návštěvou v Irsku a ve Spo
jených Státech, ten by měl přezkoumat svůj duchovní zdravotní
stav : svůj postoj k Bohu a k Církvi.
Většině z nás dosud nelze zhodnotit obsah všech projevů Sva
tého Otce, tím méně si učinit představu o mnohonásobném vlivu,
který jeho návštěva, jeho slova a osobní styk, zanechaly ve
všech vrstvách amerických občanů.
Snad bude v nejbližší době vydán souhrnný text všech jeho
řečí a promluv, které jsme aspoň částečně mohli slyšet na sdě
lovacích prostředcích nebo číst v novinách a časopisech. Měli
bychom v tomto ohledu vyvinout co největší snahu seznámit se co
nejdůkladněji s celým poselstvím Svatého Otce, náměstka Kristo
va. I na Jana Pavla H. se vztahují slova Kristova :”Kdo vás
slyší, mne slyší...1’.
Slyšeli ^sme všichni mnoho a mohli jsme pozorovat příznivý
dojem, kterým Svatý Otec zapůsobil na americké katolíky i neka
tolíky. Jeho horlivost neznala únavy a překonávala nepřízeň po
časí i vyčerpání. Je však třeba, abychom si doplnili rozsah je
ho poselství a uvažováním nad jeho slovy vytvořili ve svém srd
ci disposici, která by zasetým slovům dala vzklíčit a růst.

28. ŘÍ3EN
Myslíme-li na 28.říjen 1918, přicházejí nám, kteří jsme žili v první
československé republice, na mysl nejen jména prvních prezidentů, gen.R.
štefanika a legionářů, ale i mnohých vlastenců a buditelů minulých gene
rací, bez jejichž snah by se osvobození našich národů sotva uskutečnilo.
0 nich platí slova básníkova: "Často tichá pastu chová chýška více pro
vlast může dělati nežli tábor, z něhož válčil Zižka" /Jan Kollár: Slávy
dcera/.
To bychom si měli častěji připomínat, zvláště tehdy, když se nám zdá,
že naše prostředky jsou málo účinné a vnější okolnosti nepřekonatelné,
abychom mohli čekat, že brzy dojde k novému 28. říjnu.
Věřící křesůan a všichni lidé, kteří věří v Boží Prozřetelnost, jsou
si vědomi, že osudy světa i jednotlivých lidí nejsou jen výslednicí lid
ských snah. Mnohé stránky bible jsou neklamným svědectvím Božího zákro
ku a zároveň i vlivu, který plyne z postoje lidí k Božím přikázáním.
S tohoto hlediska se jeví pošetilým horovat pro spravedlnost, svobo
du a pořádek ve světě i ve vztazích mezi národy, a stavět se lhostejně
k Božím směrnicím, na kterých je závislý celý světový řád. A naopak lze
snadno chápat důležitost často nenápadné a neoceňované práce pro národ
a pro celou lidskou společnost, která spočívá v sebekázni, ve vědomí
vlastní zodpovědnosti, v plnění stavovských a náboženských povinností.
Mnohým se zdá, že s papežem slovanského původu nastává nová epocha
pro slovanské národy a pro celý svět. Není pochyby o jeho rostoucím
vlivu. On však vybízí každého z nás, aby se každý z nás stal křemenem
a zasloužil se o budování nového řádu pro blaho celého lidstva.

Svatováclavská
Počasí k nám v los Angeles bylo milosrdnější než
loňského roku, kdy bylo venku jako ve výhni, a proto
byla kaple loyolského gamnasia naplněna krajany, kte"
ří se sešli z daleka, ba až ze vzdálené vlasti.
Kdo si chtěl zazpívat, musel se v ledačems přizpůsobit, ale i tento
kráte mohlo platit
Chval Boha jak mohaí "
Pomocníci

přišli

V předvečer pouti přišlo stavět boudy a zdobit halu víc pomocníků
než obvykle, a vykonal i dobrou práci. Přesto se však nepodařilo dokončit
všechny výstavky, jak byly plánovány, protože právě poslední týden, kdy
bylo třeba všem přípravám dát poslední úpravu, téměř 3 dny zaměstnala
českého duch, správce oprava auta, v němž vypovídala jedna součástka za
druhou.
Dostalo se mi však několikrát dobře míněné útěchy: "Však by naši kra
jané stejně tomu nevěnovali pozornost a všecky práce s výstavkami by
neměly výsledku." Bylo by tomu tak opravdu ?
V každém případě vyslovuji vřelé díky všem pomocníkům, kteří se za
sloužili o úspěch před i při pouti, ba dokonce i po pouti. Jejich jmé
na jsou zapsána v nebi, a proto je nemusíme vypisovat : Pán Bůh zaplaůí
Nežádoucí
reputace
Je to ovšem vinou někdy chybného zesilovacího přístroje nebo nepřitažlivosti řečníka, že se krajané většinou baví, mluví-li někdo do mi
krofonu. Je tak snadné pokračovat v prou
du řeči - a stálo se i mně, že jsem se
~
~
~——-----zastihl mluvit, když někdo řečnil - ,
Ministrant ‘"ZVONEK"
'ZVONEK11
ale měli bychom všichni účinně spolupra
covat k tomu, aby našel úplné ticho a
pozornost, chce-li kdo k vám promluvit.
Člověk by se lehce ztišil, kdyby u sou
sedů, ke kterým mluví, uviděl varovný
prst na ústech. Dokud toho nedosáhneme,
nebudeme moci pozvat hosty, kteří by vás
rádi uviděli a k vám promluvili.
Tento dobrý zvyk, kdyby opravdu zdo
mácněl, našel by pak uplatnění v každém
spolku.
I zde se našla dobrá rada : "Nezvěte
ty, kteří se nechtějí nebo nedovedou
ovládat*" Kdo však se odváží provést
roztřídění krajanů mezi koukol a pšeni
ci ?

N epomucenum
Nepomucenská kolej - jediný český
kněžský ústav v zahraničí - , zaslouží
si veškeré naší pozornosti a pomoci,
kterou horlivě začíná organizovat pan

ZVONEK :"Umíte hrát na varha
ny,
když lidé zpí
vají česky?"

Jiří Kostka z Qypress, Qalif. Jeho přičiněním a Štědrostí /měl na pouti
i dárky z fííma pro krajany/ začali jsme sbírku, která zatím vynesla 8U
dol.
Sbírka

pro

kněžský

dorost

Bylo o ní psáno v minulém věstníku a není třeba k tomu nic dodávat.
Sbírka je dobrovolná, každý má přispět jen podle svých, mož
ností a podle své velkodušnosti. První taková sbírka v L.A. vynesla $
101^.7$, v S.F. |UU.$0.
Při těchto českých bohoslužbách místo sbírky na kněžský dorost bude
misijní
sbírka, protože neděle 21.října je pro celý katolický
svět dnem misií, a všude se konají sbírky na tento účel. By
li jsme i xay vyzváni, abychom se připojili.
Ti krajané, kteří snad nepřijdou 28.října na českou mši svátou, mo
hou svůj příspěvek na. zámořské /i domácí/ misie poslat poštou na naši
adresu. "Blaženější je dávati než přijímati".

SBÍRKA NA ČESKOU
SVATyNI

KAPLI

V NÁRODNÍ

PANNÝ MARIE VE WASHINGTONU

Na výzvu, kterou jsme poslali /pouze/ na $$0 adres, odpově
děli - kromě jmenovaných ve 2 minulých číslech našeho Věstní
ku - ;,ito krajané .
/při návštěvě nár. svatyně P.M.
posvětil svátý Otec základní kámen k české kapli /

Josef P.Hrachovec,MD................ $
Josef P. Hrachovec,MD/slíbeno/^
Ivan F. Pejcha..........
George Krestyn..........
N.N..................................
Karel Škrob /dalších/
Nejmenovaný ................
Ant. Zamazal ..............
Dagmar Zvoní ček/švédsko-dalších
Petr a Jiřina Královi............ $

$00.00
$00.00
$0.00
100.00
10.00
20.00
$.00
10.00
$21|.13
20.00

celkem $1239.13

$.00
Míla a Iva Procházka...
$.00
Jana Kubíček..................
100.00
G. & M. Kostka..............
Rose Hlaváček ................
10.00
$0.00
Ivo & Eva Plachý ..........
Oton & D. Kovařík........
20.00
10.00
Milo Macha......................
10.00
Paul L. Koudelka ..........
20.00
Boh. & Jarm. Klauz ....
Libuše Volhrachtová ...
10.00
$0.00
Zora Nováček .............. ...
Jan & Marie Boček .....
2$. 00
N.N. ..«....•«o**......
20.00
Nejmenovaný.................... .. 10.00
J. & M. Kletečka/dalších/$100.00
Ludmila Au Klisch ......$ 2$. 00
L.& M. Pfeifer/dalších/ $ 100.00
Lee Voyt........................... $ $0.00
J.E. Heuschneider........ $ 10.00
Agnes Waters.......... ..
$ 200.00
Dana Perkins............ . ..
$0.00
Karolina Kruntorad ...
10.00
J. & A. Chlup..............
l$.00
Alena Alexander..........
2$. 00
Vinca krůtka, Vlašim .
100.00
Eduard a Nina Ingris .
20.00
celkem
Úhrnem

$10$0.00
$2289.13

Přenos
$ 2289.13
Dosavadní sbírka.............. # 2028.78

Celkem

Hotové zaplaceno.......... . $ 3687-91
Přislíbeno........................... $ 630.00

$ 11317.91

Úhrnem

$ U317.91

Začátkem tohoto měsíce odesláno Msgru Ludvíkovi Němcovi........ $ 36141.00
Po obdržení slíbených příspěvků - podle dosavadního stavu bude zasláno dalších $ 673*91
Jména dárců budou zanesena do památní knihy národní mariánské svatyně.
Prosíme o upozornění na případné omyly nebo nesrovnalosti,
Do konce tohoto roku bude třeba vybrat ještě $100.000 - $lf>0.000. Posla
li jsme zvláštní prosbu jen na polovici našich Čtenářů a z nich odpově
dělo kladně méně než 20£. Neodkládejte . chcete-li mít účast
na této historické a záslužné akci našeho národa v zahraničí '
Vztyčení

čsl.

vlajky

Slavnost vztyčení vlajky před L.A. rad
nicí k památce 28. října se bude konat dne
28. října ve 2 hod. odpoledne. Dostavte se
v hojném počtu - kroje jsou vítány.

Památka
všech var
ných z e s nulých
Duchovní správce misie navštíví ve dnech,kdy
Církev zvláštním způsobem pamatuje na duše ze
snulých, hroby našich krajanů : na hřbitově Holý
Gross ve Čtvrtek v den svátku Všech Svatých, San Femando Mission v pa
tek v den Památky věrných zesnulých, a na Calvary v sobotu 3*října, vždy
ve 2 hod. odpoledne. Kdokoliv z krajanů může se připojit.
Nové
Arcidiecése
v Los Angeles
vyšla vstříc čes
kému duchovníma
správci a koupila k je
ho pastoraci nové auto :Fard-Fairmont,
které se zatím dobře osvědčuje.

Říjen - měsíc růžence
U vojenského francouzského tábora r.
1890 stála stráž. Najednou uviděl voják
na cestě v prachu ležet růženec. Vyzvedl
jej do výše bajonetem a posměšně řekl :
"Ql pak je tahle věc?”
Na druhé straně ulice přicházel mladý
důstojník, který zpozoroval, co se dělo.
Bez meškání přistoupil k vojákovi a řekl:
"To patří mně”. Pak šetrně sňal růženec
s bajonetu, políbil uctivě křížek a za
sunul do kapsy. - Po 28 letech tento dů
stojník stál v čele vítězných spojenec
kých armád. Byl to maršál Foch.
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DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI :
SESTRA

MARIE

BOHULIBÁ

HESOUNOVÁ

Dne 13. května 1979 v nemocnici ve
Vidnavě, ČSR, dokonala svůj téměř UOti
letý řeholní život - ve věku. 60 let ctih. Sestra M. Bohulibá, sestřenice
p. Václava Hesouna z Clevelandu.
Po mši svaté v chrámu sv. Kateřiny
ve Vidnavě byla pochována na místním
hřbitově, kde očekává slavné vzkříšení.
Na vedlejším obrázku, který byl již
jednou uveřejněn v našem věstníku, je
ct.Sestra Bohulibá první z leva.
Churavěla na plíce skoro I4.O let.
V r. 19U0-1, asi ve 3-U roce po vstupu
do kongregace sv. Karla Borom., když
při noční službě v českobudějovické ne
mocnici nastydla, dostala zápal plic,
z něhož se vyvinuly souchotiny. Její život tehdy visel na vlásku. Dostala
se z toho, ale již nikdy nenabyla pevného zdraví. Poslední 3 léta se její
stav začal horšit. Asi před půldruhým rokem byla poslána na odpočinek do
Charitativního domova ve Vidnavě /Slezsko/.
Modlíme se za ni, ale jako za svého pozemského života jevila o všechny
bližní /i naši misii/ nesmírný zájem a pomáhala všem modlitbou a jinak,
tak doufáme, že v jejím nebeském domově bude na nás pamatovat. R.I.P.

J INDE I CH

Dne 17. srpna 1979 do věčného
života povolal věčný Soudce a Otec
nás všech p. Jindřicha řferšálka,
tatínka pí Věry Čížkové z Fountain
Valley, Calif.
Zesnulý se narodil v r. 1907.
Býval řezníkem a hostinským,
později vrátným v závodu Igla
v Lužicích u Hodonína.
Zemřel po krátké nemoci v ne
mocnici v Kyjově na Moravě.

Vyslovujeme pí čížkové a celé
její rodině upřímnou soustrast.
OOO0OOOOO0OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOO

11 Já jsem vzkříšení a život: kdo
věří ve mne, i kdyby umřel, živ
bude; a nikdo, kdo žije a věří ve
mne, neumře na věky."
Jan 11, 2£-6.

MARŠÁLEK

^íbdjlÁ /t£/ /h /vbá/m/’
Československý /ethnický/ chlapec
ký skautský oddíl v oblasti Los
Angeles zahájil minulý měsíc další
rok své činnosti a přijímá nové čle
ny.
Schůzky jsou každých 11; dní ve vlastní klubov
ně.
Zájemci / hoši od 11 do 17 let/ aÚ napíší na
adresu :
BSA Troop U88, P.O.Bok 3$3U, VAN NUYS, Calif. 91UO7
zavolají na : /213/ h6$-O$^7 o další informace.
Registrace : Boy Scouts of America
Sponsor : SKAUT - Československý Skauting v Exilu.

nebo

Hudební škola prof. Antonína V 0 T R U B Y
pořádá letos už po desáté
VEŘEJNOU ŽÁKOVSKOU HlODUKCT,
dne h. listopadu /neděle/ odpoledne už
tradičně v sálu losangelské SOKOLOVNY,
kde vám jeho žáci předvedou ukázky, jak se během minulé
ho roku zdokonalili.
Slovem bude program doprovázet pí Marcela Lišková a Rudy Zigmund.
Světelnými obrazy pořad zpestří : Tng. Jiří Breber a Tng. V. Pešek,
V kuchyni malého sálu se budou nepřetržitě podávat jídla a na Čepu bude
pivo; pro mládež rozličné ovocné mošty.
Talentované mládí vás prosí o zatleskání.

že v květnu t.r. 13-letý pianista Eduard
INGRlS, syn manželů Eduarda a Niny INGRIŠOVÝCH,
získal nejvyšší hudební vyznamenání
jeho Školy : Jahn Phillip Souza Band Award.
Srdečně blahopřejeme

Než jsme se však k tomuto oznámení do
stali, došla nás další zpráva, že mladý
umělec - pro nás dosud známý Edoušek hrál pro slavného amerického pianistu
LIBERAGE-ho — za účasti asi 60 osob na jeho klavíru - snad ne jdražším na svě
tě. Hrál Chopina, Mozarta, Debussyho,Ježka
a j. - a měl obrovský úspěch. Liberace se
děl na židli blízko klavíru a soustředěně
se díval na rychlost jeho prstů. Pak ho ob
jal a daroval mu svou knihu s osobním vě
nováním. Bylo přítomno mnoho jeho umělců,
kteří horlivě tleskali.

ixirv TTuwiirvíuv
tu>aü v¿m ^JíriíLŘxL

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

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY

9hl3 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANK'S
"HIGHLAND PARK
CAMERA "

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

Hlas z krajanského života :

EUROPEAN DELICATESSEN
Tel: U67-12
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

Č&stó Komoda,
ir ULôk^UCkoU/

rodiny Vackové
Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
£715 N. FIGUEROA ST., L.A., GA 9001|2
Tel.:255-O123,255-15U3,255-5151.

NOVĚ
PŘÍCHOZÍM
českým rodinám
poskytnu pomoc při usazení a nalezení
zaměstnání v L.A. a O.C.

Rovněž pomýšlím na založení
Českého střediska
pro osaměle žijící.
Pište na :

LITTLE PRACUĚ RESTAURANT
HOSPODA

" U

KALICHA1'

£626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/ 1i62-1^i66

vám nabízí
denně vepřovou, svíčkovou, kachnu a další
Česká jídla.
('’emunda*)
Každý patek : ovocné knedlíky a bramboráky.
Majitelé : Majka a Honza DRVCTOVI
Otevřeno :
Denně : ................... od 11 AM do 11PM
Sobota a neděle : ... od 3 PM do 2AM

JERRY A MARIE H U S A K
Vâm zaridi koupi, prodej
dormi, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista,
Pacifie Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
U2U1 Overland Avenue, CULVER CITY, Ca.90230
Tel.: /213/ 839-7553
Res.: 2O1|-18!|2.

Georgina

Mr. B. HOUSTEK
P.O.B. 951
SANTA ANA, CA 92702
ZEMAN

Vás čeká v

nebo
na
Misii

n o v é m

MEAD QUARTERS SALON
Creative hair design
for men & women
Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027

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

Jolly Bohemians
FEATURING

ALFRED SRNKA
His accordian' ano Orchestra
• Waltzes • polkas • Fox Trots • schottishe

15642 STARBOARD
GARDEN GROVE. CALIF. 92643

FOR BOOKINGS
(71A) 531-295!

Oznamujeme

vám,

že

63 S KĚ BOHOSLUŽBY
u příležitosti národního svátku
budou se konat v neděli dne 28. října 1979 v místnostech Our
Lady of Loret to High School, 227 N. Labe Street, Los Angeles
/nejbližší exit z Hollywood FRWY : Alvarado St./
v 10:30 hod. /podle nového Sasu/«
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 hod. do 10:20 hodin.

Po mši svaté bude obvyklá beseda s občerstvením.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo do kuchyně.

Po besedě se odebereme včas k radnici, kde bude
vztyčení čsl. vlajky. Přineste si kroje, pokud možno.
Příští
české bohoslužby budou na stejném místě na
svátek Krista Krále v neděli dne 2%. listopadu.

Prosíme, abyste chodili na bohoslužby v č a s , t.j.
aspoň 10 minut před začátkem mše svaté.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
P ř i j 3 t e prosit o ochranu a pomoc naší vlasti*
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce :
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon: /213/^,55-0557 -neozvu-li se,
mažete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : h.66-2106.

ADRESA

A

HLÁSÍ SE
SAN
FRANCISKO
Svatováclavská pout
se konala v San Francisku
v neděli dne 7,října 1979.
Účast krajanů byla
dobrá, ačkoliv jsme po
strádali některé pravi
delné návštěvníky, ale
několik nových krajanů
doplnilo jejich řady.
Mezi nimi byla oper,
pěvkyně pí Alice Strejčkova, která svým krásným hlasem nám zazpívala
při mši sv. Sládkovu vroucí píseň k sv. Václavu. Doprovázela ji na
harmonium pí Eva Plachá. Manžel pí Strejčkové - unitářský duchovní příkladně přečetl mešní epištolu a mešní žalm. Ostatní písně při mši
svaté doprovázela vzorně pí Frolíková.
Několik dětí rozmnožilo obvyklou početnou dětskou skupinku.
Díky všem, kteří pomohli při stavění poutních stánků nebo jiným
způsobem přispěli k úspěchu našeho krajanského duchovního setkání
kolem obětního stolu KristovaC

ČESKÉ BOHOSLUŽBY

V SAN DILffU
budou se konat v neděli
dne U. listopadu 1979
v kostele Christ the King,
29 - 32nd Str./severně od
Imperiál Avenue/ o U.hod.
odpoledne.
Při bohoslužbách vzpo
meneme pamětní den 28.říj
na a listopadovou památku
všech věrných zesnulých.
Příležitost ke sv.zpo
vědi v kostele přede mší
sv. Pozvěte přátele'
0 informace volejte : Mrs Mary Carlisle /71b/ 295-1718.
EUROPA RESTAURANT
ČESKOSLOVENSKÁ HOSPODA.
Pečená kachna s knedlíkem,
Telecí řízek a jiná česká
jídla. Importované víno a
pivo. Otevřeno od 1 - 11PM.
Vítají Vás
Anička a Jerry PRTT.T,
2769 Lombard Str.,S.F.91123
Phone »/115/ 567-0361

Když jste v San Francisku,
zajděte do Csl. Hospody '

heavenly
nuríitiQn7
center

SOUTH
LAKE
TAHOE
Majitel
Nina
INGRIS

Otevřeno :
Pon.-Pátek :
10:30AM - 6:00PM
Sobota :10:30AM - Uî30PM
Neděle sl2;00 - 6:00PM
Tel.: /916/5U1-1771

Highway 50 &
Ski Run Blvd.

