VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV.

CTRUA A METODĚJE V LOS ANGELES

SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKD A SV. JAKOBA V SAN DIEGU

MĚSÍC
MATKY
Kalifornie
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KRÁLOVNY
Květen 1980
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'
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Celý svět - a každý z nás - hledí
vstříc tomuto prohlášení, a jak se
kdo k němu postaví, to tvoří histo
rii jeho života. Tento postoj také
rozhoduje o našem věčném osudu.
V
Ten totiž, kdo učinil toto pro\ hlášení, bude také v den posledního

\ soudu rozhodovat o tom, kdo uslyší
jeho "Pojcíte, požehnaní Otce mého"
nebo "Odejděte, zlořečení, do ohně
věčného".
fT/S
Kristus je pro nás cestou:
Kdo Ho následuje, kdo přijímá jeho
učení - ne tedy, kdo si jen něco vybírá
z jeho učení - ten jde správnou cestou,
ví, kam jde, zná směr cesty a dojde jejího
cíle : věčného života a účasti na slávě Boha
všemohoucího.
Kristus je pravdou:
světla
jeho
učení co
jsmenás
bezradní,
co se týká
smyslu našeho života a Bez
celého
světa,
nevíme,
čeká po smrti,
nedo
vedeme rozeznat hranice dobra a zla.
Kristus je životem:
Pro mnohé lidi je náboženství jen jakýmsi doplňkem běžného života. Ti
vlastně nikdy nepochopili, co je náboženství, a nikdy je opravdově nepraktikují. Kristus a jeho učení má být "Alfa a Omega" našeho života, má
ovládat a řídit naše myšlení a jednání.
Křesťan je křtem znovuzrozen, jeho život má jinou náplň a jiný smysl.
Pokoje Kristova a jeho radostných účinku však dosáhne v hojné míře jen
ten, pro koho se Kristus opravdově a bezpodmínečně stane cestou, pravdou

Měsíc květen je výzvou k úctě mari
ánské.
Mariánská úcta je často něčím, zcela
jiným, než se na pohled zdá lidem,
kteří ji odmítají, ba někdy i těm,
kteří ji praktikují.
Je založena na postavení Matky Boží
ve vykupitelském plánu Božím, z něho
pramení i k němu směřuje.
Osiřelý chápe, co pro něho znamena
la matka. Lidé si však často neuvědomu
jí, čeho se zbavují, když neprojevují a
necítí oddanost k Matce Boží.

VELIKONOČNÍ

ČESKÉ BOHOSLUŽBY 1980 V LOS ANGELES

CDMŠESV.V KAPII O SVĚCENÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ-L.PI.Photo (i^)T6l-680Q
(2HD VELIKONOČNÍ POMLÁZKA: SBÍRÁNÍ VA3ÍČEK PŘED LOYOLA RIGU SCWOOL

Velikonoční

bohoslužby

Jak ukazují fotografie na jiné straně, krajané
v
P°čtu oslavili Kristovo zmrtvýchvstání při
našich českých bohosLužbách v Loyola High School.
Srdečné díky všem, kteří pomohli vše připravit a
uskutečnit při bohoslužbách i při sbírání vajíček a při velikonoční be
sedě.
Ti, u kterých náboženská horlivost nestojí na bodě mrazu nebo velmi
nízko, radostně uvítali příležitost sledovat obřady křtu, který se ko
nal při mši svaté po bohoslužbě slova, jak je nyní zvykem.

Sbírka

na

českou

kapli ve Washingtonu

Rose Tkadlecová....................................

$

£0.00

Sbírka na
kněžský dorost
Velik. sbírka v Los Angeles ................................................................ $ 611.75
Veldk. sbírka v San Francisku........................
§ 63.00
Úhrnem /s minulou sbírkou/$ 150.25

Klub přátel Nepomucena
Za vedení p. Jiřího Kostky byly klubem rozdávány dětem medajlky
pražského Jezulátka /posvěcené Svatým Otcem/, předány fotografie Nepo
mucena a knížky. Dobrovolné příspěvky vynesly I 51.31, které s předeš
lými příspěvky činí celkem $ 151.31, jež budou v těchto dnech zaslány
do Říma.
Abychom probudili zájem o Nepomucerrum, který si zaslouží jako jediný čsl.
kněžský ústav v zahraničí, budeme postup
ně otiskovat sbírku fotografií a obrázků
Nepomucena, které p. Kostkovi zaslal ny
nější rektor koleje Msgr. Karel Vrána.
Všem dárcům vyslovujeme vřelé : "Pán
Bůh zaplať í”
Vypůjčené

knih y

Víc jak polovina čtenářů, kteří mají
vypůjčené knihy z naší půjčovny knih,
dosud knihy nevrátila, i když jsme jim
zaslali seznam vypůjčených knih. Možná,
že ani nečtou náš věstník, i když jeho
vydávání stojí mnoho Času i peněz.
Sponsoři
Jde většinou o pouhou formalitu, když
nabízíme krajanům v táborech záruku prá
ce, aby se mohli dostat ze svízelných po
měrů v táborech do USA, ale musíme mít
aspoň jména a adresy sponsorů.

Stavební

fond

naší

Misie

Manželé R & M Dvorský.............
Manželé S & A Brožek...............
Všem dárcům : Pán Bůh zaplač '

.................... $
$.00
.................... $ 100.00
Dosavadní $ 32$2.$9
Celkem
j 33$7.'$9
PONTIFICIO
GOLLEGIO
N E P OMU CENO
Via Concordia, 1.
00183 ROMA.

Nepomne énská ko
lej, která nedávno
slavila $0 let svého
trvání, odchovala
velký počet kněží,
kteří pracují na vi
nici Páně, a proto
by vždy měla být
předmětem našeho záj
mu, pozornosti a
obětavosti.
BLAHOPŘEJEME
Edouškovi
INGRI&OVÉMU,

který na únorovém /1980/
kontestu Liberaceho TV vyhrál Liberaceho "Diplom*1 v klasické hře na
piano. Těěíme se, že ho i v Los Angeles uslyšíme hrát, jako tomu bylo
před nějakým Sasem v San Francisku.
Brigitce
PROCHÁZKOVÉ,
-------------------------------------------------------------- která byla dne ZLU. dubna
1980 biřmována v kostele St. Genevieve, Van Nays, Calif. Svátost biřmo
vání jí udělil biskup Thaddeus Shubsda / na obrázku s Brigitkou/.

V apoštolském listě "Dominicae Cenae", vyda
ném pro všechny biskupy na Zelený čtvrtek, papež
Jan Pavel II. praví závěrem
snažme se
všichni jak jen můžeme zabezpečit to, aby se
Eucharistie stala stále větším zdrojem života
a světla pro svědomí, všech našich bratří a ses
ter všech společenství v universální jednotě
Kristovy Církve na zemi11.
V tomto pastýřském listu se zdůrazňuje, že eucharistická úcta je
"duší celého křesťanského života”, a proto nesmí být “příležitostí
k rozdělení katolíků nebo k ohrožení jednoty Církve”. "Kéž nás Bůh
chrání před takovým chováním, které postrádá úctu pro přílišný spěch
nebo netrpělivost, která působí pohoršení".

Světový tisk přinesl zprávu, že svátý Otec ve Svatém týdnu nepozorova
ně vešel do jedné ze zpovědnic ve velechrámu sv. Petra a zpovídal asi
půl druhé hodiny, aniž to věřící zpozorovali, kdo je zpovědník.
Na Boží Hod velikonoční promluvil papež k celému světu: "Vy všichni,
kdo prohlašujete, že Bůh je mrtev, kteří se snažíte vyhnat Boha z lid
ského světa, ustaňte a myslete na to, že "smrt Boha" obsahuje v sobě
fatální "smrt lidstva".
Jan Pavel II. odsoudil terorizování a násilí při své návštěvě v ohr o ženám městě Turíně, kam zajel dne 13« dubna. "Moderní člověk má
strach. I velmoci, které se ozbrojují, vzbuzují v něm strachj bojí se
i ostatních : kontinentů, národů, měst... Tento strach je oddůvodněn:
nejen že jsou zde možnosti zničení a vraždění, ale dnes mnoho lidí
vraždí druhé".

Ve svém poselství k "Světovému dni modliteb" 27.dubna vyzval svátý
Otec celou Církev "hlásat, uvažovat a modlit se" za kněžská a řeholní
povolání. "Modleme se za rodiny, aby vytvářely křesťanské prostředí
příznivé pro důležitá rozhodnuti jejich dětí pro duchovní stav".
"Modleme se, aby všichni kněží a řeholníci dávali dobrý příklad a
povzbuzení těm, kteří byli povoláni".
K mládeži :”Kéž Duch Svatý ve vás působí a nadchne vás pro správná
rozhodnutí". "Církev Ježíšova musí pokračovat ve své misijní činnosti
ve světě. Potřebuje vás, protože ještě tolik práce je třeba vykonat".

Svatý Otec hodlá navštívit v tomto roce tyto země : šest afrických
zemí, počínaje Zaire, 2-12. května, Francii 30.května - 2.Června,
Brazílii v červenci a Filipíny v listopadu.
Papež Jan Pavel dal svolení k beatifikad indiánské dívky Kateřiny
Tekakwitha, která se má uskutečnit v Římě 22. června 1980.

SONIA A MICHAEL
ŽENÍ g K O V I
Na Boží Hod velikonoční
dne 6. dubna 1980 po Bohoslu
žbě slova byli sv.křtem při
jati do Kristovy Církve Sonia
a Michael Ženíškovi.
Bylo radostné pro českého
duch, správce P.J.Popelku,SJ
je pokřtít, ale snad ještě
radostnější byla jejich kate
chetická příprava na sv.křeši}
protože při ní jak Sonička
tak i malý Míša projevovali
neobyčejný zájem.
Křestními kmotry pro Soničkn se stali její strýc

Otakar ženíšek, kterého
zastupovala její babička
pí Hana Ženíšková, a Ji
ří G. Haken.
Mšovými kmotry jsou
Jiří G. Haken a Jarmila
Boštíková, sestra pí Že
ní škové.
Manželé James Václav
a Helena ženíškovi pak
ve svém krásném domě
v Diamond Bar hostili
řadu přátel - včetně du
chovního správce -, kte
ří se sešli k oslavě té
to významné události.
Na hořejším obrázku
při křtu t /z leva/
Pí Hana ženíšková, Míša,
pí Jarmila Boštíková,
Sonička, Jiří G. Haken,
P. J. Popelka.S.J.
Na vedlejší obrázku
/v první řadě z leva/:
Pí Hana ženíšková,
Míša, Sonička, pí Helena
ženíšková. /Za nimi z le
va/ p.James V. ženíšek,
pí Jarmila Boštíková a
p. Jiří G. Haken.
Křest byl vykonán
v kapli L.H.S. se svole
ním farnosti St.Denis
v Diamond Bar, do které
ženíškovi náležejí.

00 VĚČNÉHO ŽIVOTA
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LINDNEROVÁ

Po mnoha životních utrpeních a dlouhé
nemoci zemřela Mařenka lindnerová.
Žila dlouhá léta v L.A. a byla vždy ve
lice činná v Čs. spolcích, hlavně ve zdej
ší odbočce Cs. Národní Rady, kterou podpo
rovala i po svém přesídlení do Carmel.
Loňského roku se přestěhovala do domu
důchodců, v L.A. a v prosinci m.r. do Sun
Qlty v Kalifornii, kde žije její sestřeni
ce pí Marie Marešová. Tam zemřela v nursing
home 17. dubna, těsně před svými 80.narozeninami. Podle svého přání byla zpopelněna
a uma poslána do Cech.
/Jarm. Kracíková/
Mše svátá bude za ni sloužena 11. května
/a £.května/. - Podle jejího přání, kdo by chtěl uctít její památka, může
poslat svůj příspěvek "in memoriam" Os.Nár.Radě na :Mírek Konvička, 12726
Archwood, North Hollywood, Ca. 91606.
IRMA

DÜSIL07Ä

"Loučíme se s Irmou Dusilovou, lou
číme se s naší krajankou, s přísluš
nicí naší generace. A je to loučení
těžké nejen pro její rodinu, ale i
pro nás všechny, kteří jsme ji zna
li. Odešla žena, matka, dobrá přítel
kyně a to ve věku, kdy se život te
prve začíná naplňovat. Kdy léta utr
pení, odříkání, nejistoty a starostí
jsou vystřidávány léty klidnějšího
života a radostmi z celoživotního
úsilí. Irmě Dusilové nebylo dopřáno
prožívat spokojnější, klidnější léta
života příliš dlouho. Zákeřná nemoc
se přihlásila tehdy, kdy ji nikdo
neočekává a odchod ze života ještě před dovršením f>0 let je opravdovou tra
gedií. A to tím spíše, že paní Irma byla veselou, energickou, hezkou a upříranou ženou, oporou svého manžela a synů, a výbornou kamarádkou"...
Tak zněl začátek dojemné a vzrušující životní anábase pí Irmy, kterou
při jejím pohřbu 25>. dubna 1980 vylíčil Ing. Jiří Breber. K těmto živým
vzpomínkám se připojila vlastní zkušenost nás všech, a jistě v mysli všech
přítomných tanula myšlenka : jak statečná to byla ženaí
Proto ve světle víry a z perspektivy věčnosti, kde každý dobrý skutek
dojde odměny, lidská tragedie přechází v pódobu osobního vítězství a slávy,
která pozůstalým bude zdrojem síly, a všem, kteří byli v okruhu jejích záj
mů, přinese požehnanou sklizeň.
Zesnulá opustila tuto zemi 21. dubna. Na její poslední pozemské cestě ji
doprovodil manžel Ada Dusil, synové Jerry a Dany, /svým duchem/ její matka
pí Elsa Fischerové, hudebním pořadem p.Karel Finek, solovým zpěvem Bs Willa
Norman, přednesem básní p. Oton Kovařík, písněmi pí Zdeňka Riesnerová s p.
Adou Vodrážkou, a modlitbou P.J. Popelka, S.J. s velkým počtem krajanů.

There will be Mass in Czech language in Los Angeles : May 11
/Our Lady of Loretto High School/ and in San Francisco : May 18
/Loyola Hall on University of S.F. Campus/.
Sonia and Michael ZENTSEK have been baptized during Easter
Mass at Loyola H.Sch. for the Parish of St. Denis, Diamond Bar.
Marie LINDNER died April 17, 1980.
Irma DUSTL died April 21, 1980, buried on Glendale Forest
Lawn April 2^.

6'

Brigita PROCHÁZKA, received the ^Sacrament of Confirmation
April
1980 at St. Genevieve's church by Bishop Thaddeus Shubsda.

, Eduard INGRIS, Jr. became a Piano Winner at the Competit- bO
/ion conducted by Fleming Music Co., Sacramento, Ca., sponsor-^!I
■wd by The Liberaee Foundation for the Performing and Creative 1
Arts.
I
WORD TO THE WISE : ’’Don't stay away from the Church because
there are so many hypocrites - there's always room for one
more. ”
/ anonymous. / r-

Our Parish

PLUMBING & APPLIANCES / 30.

/

£30 No. Western Avenue
HOLLYWOOD, California 9000b
Tel.: HO 2 - 7281
Refrigerators J
Disposals,
Dishwashers,
Washing Machines,
Ranges,
Freezers, Air
Dryers,
Conditioners
etc.
"Dafrost It first, George,
I then put It in the oven."

<S>
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®

VHODNÉ DÁRKY KE

® síí®:

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 JEWELRy

9hl3 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANK'S
"HIGHLAND PARK
C A M E R A "
rodiny Vackové
HEART OF EUROPE RESTAURANT _1

--------- U7Ó No.Western - Tel.: HO-7-891OOtevřeno :
Denně od 5. P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od 2. P.M.

HLAS NÁRODA

Hlas z krajanského života :

(xLJównisfiii wt

EUROPEAN DELICATESSEN

Tel: Uó7-12$

5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 9OO38

HOSPODA ”

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
rXtók 5715 N. FIGUERQA ST., L.A., _ ,
L/L-Z Tel. :255-0123,255-15U3,255-5151.

U KALICHA"

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/L62-Ui66 - Majka, a Honza DRVOTOVI
Otevřeno : Darmě....................... od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

VYDÁVÁ:
“VELEHRAD”, českoan «rkfté kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE! CENTER, INC.
2657-59 S. LAWNDALE AVE., Chicago, Dl. 60623
Tetefoo: 7<32-2bM

RJM: Op. VOJTECH VIT, O.S.B.
o redakčním kruhem
Právní poradce a zástupce: Henry T. SYNEK,
134 S. LaSalle Str., Chicago, UR (3)2-263-6060)

ROČNÍ PŘEDPLATNÁ: v USA $20.00.

Georgina

ZEMAN

Vas Seká v

novém

HEAD QUARTERS SALON
ORGANIC

NATURAL

Qreative hair design
far men & women

™

"The Line with the Sunshine"

KUPUJTE
Z DR A V 0 P R ODUKTX
krajanské firmy
"NATURE 'S
LIFE"
ve všech zdravoobchodech
/ Health Food Stores /

JERRY A MARIE

HUSÁK

Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condo
minia V Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista,
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO,, REAITORS
U2hh Overland Avenue, CUlVEk CITY, Ca. 90230
Tel.: /213/ 839-7553
Res.: 20L-18Ü2.

Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Gal. 90027
t
Volejte pro reservaci : Z^03 Feliz/
úterý, čtvrtek, pátek, sobota.
Tel.: /213/ 660 - 8020 .

30l/2ýa/ru2/rn/
Free Estimates

House Calls

FINE CLOOK REPAIR
Richard G. PREISS
1831 E. Emelita Ave. MESA, Az. 852(2;

Tel.:/602/ 892-5329
Nízké ceny pro krajany a kvalit
ní práce se zárukou. Hodiny na
opravu lze zaslat poštou.

k svátku

Matek

mnoho zdraví a Boží požehnání í

Oz tra a msm jj e m e

ČESKÉ

MÁJOVÉ

vám,

že

BOHOSLUŽBY

budou se konat v neděli dne 11. května 1980 v místnostech OUR tahy CF
LGRETTO HIGH SCHOOL, 227 No. Lake Street, Los Angeles, GA 90026
/ NejbliŽŠí exit z Hollywood FRWY : Alvarado Street /
v 10; 30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9ž3O hodin do 10;20 hodin dopoledne.
Po mši svaté bude obvyklá beseda, při které bude májový pořad ke
cti Královny matek. Vyzýváme rodiče, aby naučili děti vhodným básním
k poctě Panny Marie nebo maminek. Písně jsou rovněž vítány.
Z velkého knižního pokladu Křesťanské Akademie bude presentována
Náboženská Edice, obsahující asi pět tuctů knih.
Prosíme naše hospodyňky, aby přinesly zákusky a pečivo do kuchyně.

Příští
české bohoslužby budou se konat na svátek Božího Těla
v neděli dne 8. června v místnostech Our Lady of Loretto High School.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
Prosíme všecky čtenáře, aby vrátili vypůjčené knihy co nejdříve fíí
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Českého duchovního správě» i
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon; /213/455-0557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu ; U66-2UO6.

ADRESA

A

MÁ JO V Ž
ČESKÉ
BOHOSLUŽBY
V
S AN FRA N C IS KU
budou se konat v neděli
dne 18. května 1980
o 10:30 hod. dopoledne
ve větším sále /Students'
Lounge/ v přízemí LOYOLA.
HALL proti universitnímu
kampusu.
Vchod do Loyola
Hall je jednak z Parker Avenue, jednak z parkoviště.
Vjezd na parkoviště je z Turk Street. Zastávka autobusu
Č.9 na Fulton Street.
v* A ^*A v A VA v A V“ A '-’A V a VAVAVAV* V A V A V» A V A V A V A VA ^A Va M VA V A V A VA V A V A **A **A VA V A VAVAV A

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY j San Francisku : které
se konaly 13. dubna, byly navštíveny hojnou účastí krajanů, z nichž
někteří byli zcela noví. Mr. Eduard Ingriš, který přijel z Lake Tahoe,
se ochotně ujal varhanního doprovodu.
Radostným překvapením bylo, že mezi nás - po delší době - zavítal
nám všem milý Bratr CYRIL, OFM. z misie San Miguel. Potěšilo nás, že
se jeho zdravotní stav zlepšil.
Místo knižní výstavky byli přítomní seznámeni s publikační činností
Křesťanské Akademie v fíímě tím, že P. Popelka předložil před ně jed
notlivé knihy Náboženské edice /kterých je na 60 svazků/ a krátce vy
světlil jejich obsah.

MINI - MOTOR HOME PRO H OSOBY K PRONAJMUTÍ - $ 1^0.00 DENNfí.

BLIŽŠÍ INFORMACE PO 6. HOD. VEČER NA TEL.: /213/ 3Ó3-9129.

EUROPA RESTAURANT
ČESKOSLOVENSKÁ. HOSPODA.
Pečená kachna s knedlíkem,
telecí řízek a jiná česká
jídla. Importované víno a
pivo. Otevřeno od h - 11PM.
Vítají Vás
Anička a Jerry PRILL
2769 Lombard Street
SAN FRANCISCO, CA 9U123
Tel.: /U19/ 967-0361

heavenly
Majitel : Nina TNORIS
nutrition7
center
Tel.:/916/ 9U - 1771
SOUTH TAKE TAHOE
Otevřeno :
Pondělí - Pátek
10:30AM - 6:00PM
Sobota : 10:3QAM - h:30PM
Neděle : 12:0QAM - 6:00PM
Located in the "SKI RUN SHOPPING CENTER"
HIGHWAY 90 & SKI RUN BLVD

Continental
VLASTAS
VLASTA KUCERA
Closed Mondays

Food

and

Lounge

RESTAURANT
2I4.2O Lombard St.
SAN FRANCISCO
PHONE : /hl9/ 931-7933

EUROPEAN

