VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CTRILA A METODĚJE V LOS ANGELES

SV. FRANTIŠKA V SAM FRAMCISKU A SV. JAKUBA V SAN DIEGU

Karel Toman : ZÁfíí

Máj bratr dooral
a vypráhl koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu
hlavu do hřívy
položil tiše,
pohladil mu šíji
a zaposlouchal se,
co mluví kraj.
Zní zvony z dálky
tichým svatvečerem;
modlitba vesnic stoupá
chladným šerem.
Duch země zpívá :
úzkost, víra, bolest
v jediný chorál
slily se a letí
k věčnému nebi.

Svatý Václave ,
nedej zahynout!
nám ni budoucím '

OTON KOVAŘÍK :
Kalendář
Karla Tomana
SVATOVÁCLAVSKÁ

Kalifornie

POUŤ

Srpen-Září

1980

k budování "Uele.hrad.Lu
"... Velehrad viry bez pohromy stojí...11
v červnu 1978 byla vyhlášena sbírka na stavební fond české Mi
sie v Los Angeles, a tím byl položen základ ke snahám o vybudování
českého misijního domu v Kalifornii. Zpráva byla uveřejněna v červno
vém Věstníku. Další číslo přineslo list Otce Msgra Dra Jaroslava
Skarvady, apošt. delegáta pro Českou duchovní správu v exilu, který
radostně přijal naše rozhodnutí a vřele naši akci krajanům doporučil.
Protože však ve stejném čísle Věstníku byla ohlášena sbírka na
stavbu české kaple v amer.nár. svatyni ve Washingtonu k poctě našeho
krajana sv. Jana N. Neumanna, nebylo nám možné sbírku na stavební
fond příliš zdůrazňovat. Přesto se v té době na stavební fond vybralo
$3.357.£9.
Sbírka na českou kapli ve Washingtonu nebyla ještě zastavena a ti,
kdo chtějí mít podíl na tomto historickém díle, mají dosud možnost
poslat svůj dar naším prostřednictvím nebo přímo na Msgra L. Němce.
Na výborové schůzi naší Misie, která se konala u Brožků 30.září t.
r., byly znovu probrány důvody "Pro i proti", a souhlasně bylo rozhod
nuto znovu se soustředit ve snaze vybudovat vlastní středisko pro
duchovní a národní činnost naší Misie.
Obracíme se proto na všechny krajany, zvláště ty, kterým aspoň zby
tek nadpřirozené víry dává tušit záslužnost a nutnost obětavé snahy
v tomto historickém podnikání.
V propagační tiskovině, která bude vydána co nejdříve, připomeneme
krajanům dosavad uveřejněné výzvy a podrobněji uvedeme důvody k akci.
V tomto svatováclavském věstníku apelujeme na všechny krajany, aby
použili příležitosti k vybudování díla, které v budoucnosti bude
svědčit o našem náboženském a národním uvědomení, o ušlechtilosti a
obětavosti ducha, a které přinese mnoho užitku nám i budoucím.
Vybízím proto všechny krajany, aby :
1. přispívali štědře a obětavě na náš stavební fond. 0 jeho zabezpeče
ní bude pojednáno v propagační listině,
2. mluvili příznivě a vřele o tomto podniku všem známým a přátelům,
3. hledali a dali nám vědět o možnosti zakoupit nebo výhodně pronaj
mout příhodný dům, pozemek, atd.,
h. upozornili nás na dobrodince, kteří by mohli přispět,
pamatovali na tento účel v závěti, v poslední vůli, odkazu,
6. ukázali se hodnými následovníky předešlých generací, které vybudo
valy krajanské kostely, školy, budovy...,
7. modlitbou podporovali toto dílo, které má přispět k oživení a k pro
jevení kladných duchovních hodnot a vlastností našich krajanů.
S přáním, aby nám Bůh vzbudil hojné příznivce a je odměnil,
P. Jaroslav Popelka, S.J., duch.správce
Krajané,
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DYŽ

NIKODÉM
PŘIŠEL
ZA JEŽÍŠEM

Když jsem byl mlád a po všechna ta léta,
která se prostírají tak trochu páté přes
deváté až do mého roku padesátého, cítil
jsem se ještě jaksi v úkrytu, dával jsem
si lhůty. Mohl jsem'ještě zacházet se svým Sasem po své vůli. Mohl jsem
jej utrácet na věci, skutky a slova, na kterých tolik nezáleželo. Zdálo
se mi, Že ještě dohoním ztracené příležitosti. Rozhodující utkání zůstá
valo vždycky na později.
Ted jsem se však ocitl tváří tvář sobě samému, tváří v tvář Člověku,
kterým jsem doopravdy, takovému, jakého ze mne udělal s mým svolením
Sas, se všemi svými mezerami, se vším, co znetvořilo mou pravou tvář.
Gas, kdy jsem říkal "až později", "ještě ne", minul neodvolatelně.
Zbývá mi jediná naděje, svrchovaná příležitost : vytvořit něco v po
sledních okamžicích, a to právě z toho, v Sem jsem chyboval, Senu jsem
uhnul.
Když přišel za Ježíšem Nikodém, schovávaje se před svými přáteli, ne
byl to už Slovek mladý. Lotr po pravici snad nebyl o mnoho starší než
Ježíš sám, ale zbývalo mu už jenom několikrát vdechnout vzduch této ze
mě j přece však chtěli oba dohonit ještě ztracený čas, prožít znovu svůj
minulý život, najít sebe samy. Což to nejsou naši bratři, nemůžeme být
my všichni účastni jejich spásy ve chvíli poslední ? Mísíme však mít
jejich odvahu vůSi sobě samým, jejich čistou vůli a odvahu dát se Tomu,
který se jim a nám všem daroval sám první. Musíme to však chtít z celé
hloubky svého vědomí a své bytosti a to bez jakékoliv výhrady a jakého
koliv sobeckého uspokojení.
Kolik z nás odsunuje tento akt až na později, až na poslední chvílií
Budeme však mít potom ještě sílu, abychom se vzchopili, abychom se mohli
dát ? Abychom v sobě shromáždili jediným hnutím to, co jsme celý život
jenom utráceli ? Abychom ucítili také ny blízkou přítomnost Toho, který
odpustil dobrému lotrovi ? Který mu slíbil život věčný a pomohl mu svými
přibitými pažemi překročit práh tělesné smrti ?
Kéž by nám bylo dáno, abychom pochopili, aby o nás neplatila slova
našeho básníka Svatopluka Čecha :
"Život míjí v letu, nežli zvíš, ,
než porozumíš světu, pozdě jizí"
/ Podle článku Jana Gepa a jiných pramenů napsal Tng. Karel škrob. /

BEZ KOMENTÁŘE : Každého roku vyhlašuje president Spo============- jených Států Amerických třetí týden
v červenci za TÝDEN PODROBENÝCíí NÁRODŮ a starostové
mnohých měst činí při této příležitosti podobné prohlá
šení. Účel a důležitost těchto akcí jsou každému soud
nému Skjvěku jasné.- Bylo velké pobouření po celé Ameri
ce, když před rokem president se opozdil, ve vyhotovení
tohoto prohlášení, avšak při letošní manifestaci k týdnu P.N. se z kra
janů v MacArthur Park neobjevil nikdo, a jediný zastupoval naši
krajanskou obec při mši sv. u sv.Basila.- Závěr si udělej každý sámí
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Popularita sv. Václava mezi krajany je tak silná, že někteří jednot
livci zamýšlejí /nebo zamýšleli/ oslavit jeho svátek v kruhu rodiny nebo
přátel. Proč ne? - Nebylo by však účinnější a úspornější, kdyby se jejich
snahy a prostředky zařadily do naší svatováclavské oslavy, aby naše pouč
vyzněla důstojně a příkladně?
Hledáme pomoc při stavění Stánků /v 'sobotu odpoledne 20.září/, při
zdobení sálu, dohlížitele na stánky atd., Vaše návrhy a připomínky.

Tisková

oprava

Naším oznámením v červen-červenec Věstníku o úmrtí svého otce cítí se
dotčen Jan Filípek tím, že jsme uvedli bez jeho vědomí a bez jeho sou
hlasu jména motelů, jichž je spolumajitelem. Shledává to nemístné a ne
vhodné.
Vyhovujeme tímto žádosti pana J, Filípka, uveřejňujeme tuto opravu a
omlouváme se.

Sbírka

na

českou

kapli

Frank J. Kužela.....................................$ 25.00
Jubil,

ve

Washingtonu

Ministrant "ZVONEK”

známka

Obálka tohoto i příštího
věstníku bude ofrankována
komemorativní známkou vyo
brazující Helenu Keller a
Annu Suli Ivan.
Slepá a hluch^Helena na
psala : "Věřím, že přes naše
rty nesmí přejít stesk na
špatný svět. Bůh jej stvořil dobře a ti
síce nejlepších lidí se vždycky snažily
svět dobrým udržet, ba udělat jej ještě
lepším...11
Kéž je nám příklad obou velkých žen
povzbuzením k statečnosti, obětavosti
velkodušnosti a k odvrácení se od požíVačnosti, hmotařství a mamonu.

Hledá

se

:

Jan F. Valík /asi óOlet/, žil před lety
v Pomoně . Dejte vědět na naši adresu.

ZVONEK : "Znamená to, že tím
končí náš program
tělesné zdatnosti?"

Galerie

Neporoučena

Dnešní fotografie při
náší vnitřek kaple nepomucenského semináře v Sí
mě.
Tam si vyprošovali a
dostávali sílu k apošto
látu mezi krajany mnozí
knězi, kteří dosud půso
bí ve vlasti, i ti, kte
ří se v exilu starají o
to, "aby nezhynul rod,
jenž věřit neustane" a
aby nám Bůh zachoval dě
dictví cyrilometodějské
a svatováclavské.

SV. BIŘMOVÁNÍ

Melody

Srnkové

Dne 26. dubna 1980 v kostele St. Barbara,
Santa Ana, Calif. přijala svátost biřmování

Melody Smková, známá všem krajanům, kteří na
vštěvují české bohoslužby. Obdržela jméno Rose
-Růžena. Tuto svátost jí udělil Otec Biskup
William Johnson z diecése Orange. Kmotrou při

tomto svátostném obřadu jí byla pí
Rita žilvarová.
Blahopřejeme ifelody k tomuto
svátostnému daru, který ji činí
schopnější vyznávat víru Kristovu.
Telegraficky;
Připravuje se opět VEŘEJNÍ ŽÍKOVSKÍ PRODUKCE hudebního studia prof. hudby
Antonína VOTRUBY na neděli 9. listopadu 1980 ve velkém sálu losangelské Sokolovny.

Dejte mi, prosím, telefonicky vědět, můžete-li přijít v sobotu odpoledne
20. září pomáhat stavět poutní stánky, rozestavit stoly a židle, pomáhat
při výzdobě sálu, atd. Bylo by prospěšné, kdyby ti, kdo budou ochotni do
hlížet na jednotlivé stány, přišli v sobotu odpoledne upravit si stánek a
připravit věci na prodej tak, aby splnily svůj úkol.
Všechny k spolupráci zve. P.J.Popelka

CYRILOMETODĚJSKÁ

OSLAVA
4. ČERVENCE 1980
NA ZAHRADĚ U BROŽKŮ
LETOS JIŽ PO DRUHÉ ČESKA

MŠE K OSWVĚ SVÁTKU 5V. CYRILA A

METODĚJE SE KONALA V ROZSÁHLE

ZAHRADĚ MANŽELŮ BROŽKOVÝCH, A
JAK TOMU BYLO MINULÉHO ROKU,
TAK I LETOS SLAVNÁ MŠE 5V. BYLA

SPOJENA S NÁRODNÍ AMERICKÝM
SVÁTKEM 4. ČERVENCE.
POČASÍ BYLO PŘÍZNI
VÉ A ÚČAST KRAJANŮ

DOBRÁ. VZDÁLENĚ MAN

ŽELY MIKŠOVY NAHRADI
LI

V HUDEBNÍM DOPRO-

DU ZPĚVU PŘI MŠI $V.
PAVEL KUBÁT A JNG. KA

REL ŠKROB.
MŠI SV. BYLY ZPÍ
VÁNY HYMNY A UČINĚN

HOLD VLAJKÁM ■ PAPEŽ

SKÉ, AMERICKÉ, ČESKO
SLOVENSKÉ A KALIFOR
NSKÉ . PAK SE PODÁVALO

OBČERSTVENÍ OBVYKLÉ
PO NAŠICH BOHOSLUŽ
BÁCH-VŘELÉ DÍKY MAN

ŽELŮM BROŽKOVÝMA VŠEN.

Jiřina Fuchsová

KRONIKA ZUBfíí ZEMĚ
Náš přítel a člen SVU, P.Jaroslav Po
CESTA NA ALJAŠKU
pelka,S.J. se uzdravil z komplikované
srdeční operace a k radosti nás všech se
/Barborce/
opětně pohybuje v krajanských kruzích.
Přišel se vzácným darem, přinesl mi
Bylo nás šestnáct
výtisk knihy Emila Čermáka 1 'Kronika Zub
A bylo nám jeti
ří Země". Je to kronika městečka Jirnraaž na kraj světa
mova, kde se autor Dr. Emil Čermák naro
kde země s oblohou
dil v r.1902. Rukopis kroniky se dostal
jak milenci
do rukou dalšího jimramovského rodáka
si letí do objetí pátera Popelky, který rukopis zredigova],
Až na kraj světa
opatřil poznámkami a konečně vydal v r.
kde noc už není tmou
1979 tiskem Tipografía P.U.G. v fíímě.
kde voda tichne
Já jsem nikdy v Jiraramově nebyl. Pře
když si vítr zpíváčetl jsem všech 316 stránek takřka na
Kde čvachtá los
jedno posezení a nyní znám Jimramov od
když kráčí močálem
ranného středověku až do našich časů.
kde lesy šumí modrým chorálem
Kronika říká, že území mezi Moravou a
a louky voní
Čechami bylo až do let 1200 hluboký prar
když se rozednívá —
les a teprve na začátku 13. stol, bylo
obsazováno. To je správné, poněvadž i
Bylo nás Šestnáct
moje rodiště Světlá nad Sáz., ležící na
Polykali jsme prach
české straně toho původního pralesa, by
Pot lil z nás žárem
lo osazeno v té době a první zmínka
liják máčel vlasy
o něm je ve spisech kláštera želivského
A přesto každá únava i strach
z roku 120?.
mizely když nám v horách
Je to kniha plná pohody a radosti.
v dolinách
Čteme v ní o osídlení země, o majitelích
vstříc lil se příval
země - panstvu, o nejstarších písemných
neutuchající krásy —
dokladech, o životě předků, o veřejné
Bylo nás šestnáct
správě,' o robotách, školách, zaměstnání,
Někdy víc
dopravě, daních a kontribucích, robotách
Někdy méně
soudnictví, hrdelním právu, kupování a
To tím jak kdy kdo z nás
převodech usedlostí, o zvyklostech, prů
opouštěl spřežení
myslu, náboženství, názvech ulic a o mo
A přesto žádná z ran
ha událostech, povstáních a rozbrojích.
jas neubírá ceně
Je to, jako by se člověk díval na pa
na které příští dny
noráma.
nikdy nic nezmění Poznámky vydavatele samy o sobě stojí
Do věčna prorostou
za to, aby si člověk knihu přečetl.Autor
ty hodiny a noci
popisuje na př., jak se vyslýchali obža
kdy mezi prsty nám
lovaní mučením, až se přiznali.Vydavatel
protékal zlatý jas
stručně poznamenává:"Tak jak je tomu až
kdy duse krajiny
doposud."
její genius loci
Autor napsal knihu s láskou a vydava
prohořel řeku
tel ji upravil a vydal s láskou.
les
Kniha je opatřena četnými fotografie
a rozzpíval se v nás —
mi města a rodáků. A uvidíte tam foto
grafii maminky pátera Popelky, usmívají
Bylo nás šestnáct
cí se z okna plného květináčů s kytička
Dotkli jsme se cíle A až zas doma smyjeme prach s čel mi.
Četl jsem tuto knihu s radostí a po
deníku listy nebudou už bílé rozuměním. Nýslím, že náš přítel Miroslar
Bude v nich písmo
Konvička ji má na prodej a doporučuji ji
té cesty na sever ---všem.
/Coral Pink Sand Dunes,
16. července 1980
Frank Marlow
UTAH, 12. 8. 80 /

ME & Iggg
HOLY MASS in CZECH - Los Angeles :Sept.21st, Loyola H.S., at
10:30AM, San Francisco : Sept. 28th, University of S.F., 10:30,
San Diego : Saturday /i/ Oct. hth, Chapel of Benedictine Sisters'Convent, U PM. --------Melody SRNKA received the Sacrament of Confirmation from
Bishop William Johnson of Orange County. She is a daughter of
Mr & Mrs Alfred & Bertha Srnka of Garden Grove. Her sponsor
1 was Mrs Rita Zilvar. ------------------I
Our Building Fund will recei| ve a new impetus - we hope. A
I house or a center for our apost
PHJMBW & APPLIANCES / CO.
’ olic activity is still needed.
£ Will you help us to find one or
530 No. Western Avenue
build one ?---------------------- —
HOIWTOOD, California 9OOOU
Tel.! HO 2 - 7281
Mr. Vaclav Salak, well
Refrigerators ,
I known functionary of Czech
Disposals,
Dishwashers,,
oslovak organizations died
Washing Machinas,
Ranges,
August 16th in St. Joseph's
Freezers, Air
Dryers,
Hospital, Burbank. R.I.P------- Conditioners,
Third week of July has
been proclaimed by U.S. Presid
ent a "Captive Nation Week".
Just gues how many were present
at official ceremonies of those
who' should be concerned?--------JARA KOHOUT, a famous comic
Our Parish
will perform at Sokol Hall, 5 00
N. Western Ave., L.A. Octob.11th
at 7:30 PM. Admission $6.00.—
A gifted and learned Czech
broadcaster, theologian and writ
er P. Alexander Heidler died in
Munich, Germany Aug.U. R.I.P.
| VOCATIONS : The emphasis today
on the shortage of priests,Sist
ers and Brothers prompted our pas
tor to ask from his pulpit, "Do
you parents talk to your childrer
l about vocations?
I Mused my friend Carole,a mothei
1 of five teenagers* "Yeah. Everj
■ day I tell them, I should have
A been a nun. Z,l/Cath.Digest/

DO VĚČNÉHO
ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI :
VÁCLAV

SALÁK

Zesnulý byl vedoucím členem
různých čsl. organizací v Los
Angeles, zvláště Sokola.
Po léta byl - pro špatnou
diagnosu - léčen na srdce, ale
při nedávné operaci byla zjiště
na rakovina v nej vyš čím stupni.
Několik dní před smrtí přijal
svaté svátosti /pokání, přijímá
ní a 3x svátost nemocných/ v ne
mocnici Sv. Josefa v Burbanku
z rukou českého duch, správce.
Zemřel dne 16. srpna.
Pohřeb /růženec, mše svátá/
Václav Salák s J.E. Kardinálem Mannin^E
se konal ve farnosti sv.Firibara
při svatováclavské pouti
v Burbanku. P.J.Popelka,S.J. koncelebroval při pohřební mši sv.,
kterou hudebně doprovázel p.Karel Finek se sólistkou Ms. Willa Normandovou.
Pohřbu se súčastnilo velké množství krajanů. Msgr. Kieran Marum ze St.
Finbar doprovodil tělesné pozůstatky zesnulého na hřbitov. R.I.P.

ALOIS

KOSTKA

V úterý 2ů. června se konal ve
Val. Kloboukách pohřeb bratra paní
Vlasty KLepáČové z Culver City, CA.
Z pohřební řeči, kterou se s ním
rozloučil Sbor pro obč.záležitosti
při MNV ve Val. KLob., citujeme :
"Jak by nás vždy ovál marazivý
vítr, jako by v nás cosi bolestně
ztuhlo, když někdo odchází navždy
z našeho středu. V takových pocitech
se i dnes loučíme s naším spoluobča
nem, p.Aloisem Kostkou, který po
těžké nemoci zemřel v gottwaldovské
.v
nemocnici.
A.K. se sestrou pí Vlastou Klepácovou
Narodil se ó.března 1911 ve Va
lašské Polance v chudé rodině, kde
se o střídu chleba musil dělit se šesti sourozenci. Ani jeho další život ne
byl lehký. Poznal v něm více bolestí a těžkostí než radostných chvil a bez
starosti. Vyučil se zedníkem, a protože nebylo vždy dost pracovní příleži
tosti v době, kdy tomuto povolání chtěl věnovat všechny své mladé síly, mu
sil si často vydělávat na život aspoň tím, že vypomáhal svým sousedům a spo
luobčanům koňským potahem. Teprve po osvobození naší republiky v roce 19áí>
nabyl jeho život skutečného smyslu, když mohl svoje pracovní schopnosti, svou
houževnatost a úsilí prospět celku uplatnit ve státním statku v našem mšstě.
Ale osud mu nebyl nadlouho příznivý - nutnost odejít předčasně do invalidní
ho důchodu jej vytrhla již natrvalo z milovaného pracovního prostředí z kru
hu spolupracovníků, mezi nimiž nacházel naplnění svých životních představ a
jimž i sám byl vždy pomocníkem a rádcem nejupřímnějším. Dovedl se však smí-

Ludvík, Emil, Slávek, Alois

řit i s těmito ranami a ani poslední
léta, ztrávená v péči rodiny ave ses
try, neztratil zájem o dění kolem sebe - alespoň myslí zůstal až-do posled
ní chvíle s těmi, kteří dál zkrášlují
život obyvatel jeho města.. .Loučíme
A. se sestrou Marií a její rodinou
se s ním s vědomím, že zůstane nezapo
menut mezi svými nejbližŠími a že v díle které za svého života vykonal, bude
žít dále i mezi svými spoluobčany. - Cest jeho památce 1 11
MSGR. DR. ALEXANDER HEIDLER
Ů. srpna náhle zemřel v Mnichově Msgr. Alexander Heidler, známý v exilu i ve vlasti jako theolog a spisovatel.
Dlouhá léta řídil náboženské vysílání Radia Free Europe
pod jménem Otec Křišůan. Setkal jsem se s ním na české
pouti do Říma r.1973 a na Eucharistickém kongresu ve Fila
delfii r.1976. Náš věstník ze září toho roku přinesl jeho
obrázek. - Bude velmi postrádán v Českém exilu. R.I.P.
✓->

THE BIST OFEVERYTHING^^

Ui®r COUNTRY LIVING CLOSE
METROPOLITAN L.A. AREA
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AMERICA REALTY
1404 no. moorpark road
thousand oaks, California
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JOE ŠEDA

bus. (805) 495-7066
bus. (213) 991-0668
res. (805) 492-1835

VLASTA
IRENE SEDA

PEPlkA A VLASTU RYCHLE ZAVOLEJ

“BE PROUD OF YOUR

HERITAGE
-AND MAKE IT COUNT”
Československo - americký republikánsky klub
obnovil začátkem tohoto roku svoji činnost a stal se členem
"CALIFORNIA REPUBLIGAN HERITAGE GROUPS COUNC1L",
který sdružuje republikánské kluby nejrůznč jšího etnického původu.
Činnost klubu směřuje k podpoře republikánských kandidátů, kteří chtě
jí vybudovat silnou Ameriku, stojí .nekompromisně proti sovětské rozpí
navosti a podporují naše národní zájmy. Činnost klubu se setkala
s velkým zájmem krajanů a klub má dnes témě? ŮO členů. Populárními se
staly jeho české filmové večery v Sokolovně, které budou na podzim
opět obnoveny.
Staňte se i Vy členy klubu a registrujte se jako republikánští
voliči. Roční členský příspěvek je $ 10.- /manželé $ 15.-/.
Napište si o přihlášku jednatelce klubu nebo oznamte adresu, tel.
číslo a přiložte šék s členským příspěvkem.

Předseda : Dr.Ing. J.Breber
2.Místopředseda : K. Jeřábek

1.Místopředseda : J. Macho
Jednatel : Helena Martínek
2737 Montrose Ave., 8
MDNTROSE, CA 91020

Placený insérât

JÁRA KOHOUT
bude zpívat, vyprávět anekdoty, promítat ukázky ze
svých filmů v Sokolovně /Sokol Halí/, 5 00 N. Western
A™
T-nes Anrtol
QA ^OOOLj.,

v

sob otu dne 11. října 1980.
Vstupné : $ 6.-

6 - 7-30 PM : večeře

JARA KOHOUT

7.30 PM
PŘIJME SE MANAŽER

: '’Komorní" představení

/

nebo starší solidní pár pro dům se U7 bytovými jednotkami. Jeden z man
želů může mít jiné zaměstnání. Příjem s 2% z vybrané činže, byt s 1 lož
nicí, plyn eletrika a telefon zdarma. Informace od 9:00 do 5:00 :
John P. Markoe, Union Bank, 3810 Wilshire Bl., L.A.90010. Tel. :U80-6725
DARY A POMOCNĚ NÁVRHY pro RELIEF FUND FOR CZECHOSLOVAK REFUGEES, INc7~

možno poslat na adresu : RFFCR, 1228 Cabrillo Ave., Venice, CA 90291
nebo volat : 396-227U, ů65-0557, 769-7199, 992-^509.

SVATÝ OTEC POMÁHÁ SVÉ VLASTI
V jeho druhém projevu v době stávek v Polsku, řekl
Pavel Jan II. při "Anděl Páně" proslovu k polským
poutníkům : "V tomto okamžiku, jako jsme si vědomi, že
je třeba se víc jak jindy modlit za naši vlast, tak na
é straně
musíme být vděčni všem v celém světě^ kdo se modlí za Polsko".
Je možno se domnívat, že se nynější papež - kromě jeho modliteb zasloužil několikerým způsobem o dosud příznivé řešení polské krize :
jeho zvolením za papeže a zvláště jeho naávštěvou a promluvami v Pol
sku pozvedl sebevědomí polských katolíků, a snad i ohled na jeho du
chovní vliv v celém světě odradil moskevský režim od zásahu hned na
počátku krize.
Irská mláde-ž
z Dublína
1000 mladých lidí, kteří přijeli do papežské letní residence v Castel Gandolfo, slyšelo svátého Otce slova :"Kristus má pro každého
z Vás zvláštní úkol, úkol, který jen vy sami můžete splnit".
List
Spojeným
národům
V tomto listu ze dne 25.srpna žádal papež S.N., "aby se při řešení
problémů mezinárodního rozvoje povznesly nad jakékoliv statické sta
novisko, které si osvojuje nějaká partikulární ideologie".

Papež
varuje
před
novým pohanstvím
11..........Pohanství, které kdysi bylo četnými skupinami misionářů zís
káno pro světlo evangelia, propaguje se v západním světě dnes víc a
víc. To zapříčiňuje a působí, že se ztrácí křesťanský smysl práce a
její hodnota."
"Ježíš Kristus je životní střed, naprosto nutný, ke kterému musí
všechno směřovat, aby nabylo smyslu a pevného podkladu".
Apoštolské

cesty

Papež Jan Pavel II. navštíví na své pětidenní cestě v druhé polovi
ně listopadu sedm měst v Západním Německu. Na prosinec je plánovaná
cesta na Filipíny. Svatý Otec je také pozván do Anglie.
Kdo má nějaké výhrady proti jeho cestám a návštěvám, ať si vzpome
ne, kolik cest k rozšíření evangelia vykonal na př. svátý Pavel - bez
moderních dopravních prostředků.
Synoda
o životě v rodině

Svatý Otec svolal biskupy celého světa do fííma na synodu, která má
poskytnout příležitost k diskusím o úkolech křesťanské rodiny v moder
ním světě. Všichni věřící jsou vybízeni se modlit za úspěch synodu.
listu
o
Eucharistii
,fÚctyhodná prakse pokleknutí před Velebnou Svátostí, ať uzavřenou ve
svatostánku nebo veřejně vystavenou,má se zachovat. Tento akt vyžaduj^
aby byl vykonán usebraně. Aby se srdce mohlo sklonit před Bohem v hlu
boké úctě, musí být pokleknutí provedeno beze spěchu a bez nedbalosti.'1
Z

278-118£
VHODNÉ DÍRKY KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 14 K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
ná na skladě krajanská

firma:

ROBERT'S 3EWELRV

9hl3 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANKS

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

mu

Hlas z krajanského života :

EUROPEAN DELICATESSEN
T
£717 l/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

HOSPODA

” U KALICHA"

£626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, Ol 90028
Tel. :/213/U62-UL66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno i Denně.................. od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

"HIGHLAND PARK
CA ME RA "
rodiny Vackové
Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
r-\ £71£ N. PIOTERQA ST. u.a., — ,
Tel.:2££-0123,2££-l£U3,2££-£l£l.

O

hlas národa
VYDÁVAf
"VELEHRAD'-. Ceakoamerleké kulturní středisko,
CZECH-A1ÍERICAN HERITAGE' CENTER, INC.
2067-69 3. LAWNDALE AVE.. Chicago, Ill. 60623
Tctetoa: 7624044
RXrá: op. vojtech vít, o.s.b,
s redakčním kruhem

Právní poradce a zástupce: Henry T. SYNEK,
134 S. LaSalle Str., Chicago, Dl., (3)2-263-6060)

ROČNÍ PRfflDPLATNE: v UBA $20.00,
Georgina ZEMAN Vás Seká v novém

MEAD QUARTERS SALON
"The Line with the Sunshine"

KUPUJTE
Z D R A VOPRODUKTT
krajanské firmy
"NATURE 'S LIFE"
ve všech zdravoobchodech
/ Health Food Stores /

JERRI A MARIE HUSÁK
Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condorainia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Rey,Mar Vista, Éro
Pacific Palisades, Santa -- Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
Overland Avenue, CULVER GUY, Ca. 90230
Tel.: /213/ 839-?££3
Res.: 20^-181:2.

Creative hair design
far men & voněn
Nová
adresa:
2100 N. Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
Volejte pro reservaci : /Los Fe^-Z/

$

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

acL ‘^ca^a>nxJb:
Free Estimates
House Calls
FINE CLOQK REPATR
Richard G. PREISS
1831 E. Emellta Ave. NESA, Az. 8£2Cít
Tel.:/602/ 892-£329
Nízké ceny pro krajany a kvalit
ní práce se zárukou. Hodiny na
opravu lze zaslat poštou.

Oznamujeme
SVATOVÁCLAVSKÁ

POUTNÍ

VÁm, že

BOHOSLUŽBY

A

SLAVNOST

budou se konat v neděli dne 21, září 1980 v Loyola High School,
/mezi Normandie a Vermont Ave./ 1901 Venice Blvd. v 10:30 hod.dop.
Příležitost ke sv. zpovědi bude před mší sv. od 9:U5 do 10?15 AM.
Po mši svaté bude poutní beseda s občerstvením a /tentokrát í/
s taneční zábavou.
Ve stancích bude na prodej zmrzlina a pečivo, perníková srdéčka,,
kyselé okurky, moravské klobásy, knihy, růžence, obrazy, atd.
Různé exhibice Vás seznámí s Českými i an<L. časopisy, s edicemi
Křesťanské Akademie v fíímě, se životem sv. Václava.
Pravý pražský flašinet od mistra Kameníka Vám zahraje při jídle.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.
Příští české bohoslužby budou v O.L. of Loretto H.S. 26. října. _
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
ADRESA

A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce t
$-)22 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALU. 90027.
Telefon: /213/
5 - O557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : U66-2h06.

SVATOVÁCLAVSKÁ OSLAVA
V SAN

FRANCISKU

bude se konat v neděli 28.září
o 10:30 hod, dopol. ve větším
sále /Students*Lounge/v přízemí
LOT 01A HALL proti universitnímu
kampusu.
Vchod na parkoviště je
z Turk Str./při Parker Str./
^Při mši svaté Olinka
Dědková po prvé me
zi krajany přijme sv. přijímání.
Po mši svaté bude poutní zá
bava s občerstvením ; stánky
s perníkovými srdéčky, okurkami,
knihami, růženci, atd.
Prosíme dámy a všechny obeznalé s kuchařským uměním, aby přinesli do ku
chyně a do stánků pečivo. - Dobrovolníci k prodávání ve Stáncích jsou vítáni.
Přivecřte děti, mládež a pozvěte své přátele.

V SAN ĎIEGU

Krajané,
dosavadní účast na mši sv. v S.D. byla
malá a proto jsme se rozhodli ke změně
místa i času bohoslužeb:
Česká mše sv. bude k poctě sv.Václa
va v sobotu dne U.října 1980
/sobotní mše sv. večer platí za nedělný'
v kapli konventu Sester Benediktinek,
3888 Paducah Dr.,S.D.,Ca 92117, Tel.:
71U/27U-1030 o G.hod. odpol./přesněV
Konvent se nalézá severně od Mission
Bay/distrikt: North Clairemont/.
Mr.Henry Carlisle dává směrové poky
ny: Coming down on FRWY-5 take a right
on offramp to Garnet/or Beaches/. Stay
to your left as youil make a left turn
at Garnet on to Balboa Ave /která je
pokračováním Garnet na východ/. Go approximate 3-11 blocks and turn left at
MORAGA, then take 2nd turn which is CADDEN DR. again to the left - to PADUCAH
DR. Convent is at the top of the hill. /There are signals at Garnet & Balboa
and Moraga and Balboa.
— Nezapomeňte, že mše svátá je v sobotu *—
From San Diego take FRWY-5 to Balboa Ave and go into left lane and at Mo
raga take left turn to Cadden Dr....
Přijeďte několik minut před li.hod., protože musíme začít přesně ve li hod.
0 informace volejte : Mrs Mary Carlisle /7111/295-1718/, poraňte se s mapou'

Majitel : Nina INCRIS
Otevřeno : Pondělí. - pátek :
10:30AM - 6:00PM
in the "SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH LAKE TAHCE

heavenly
nutritipn/
center
Located

Sobota :
10:30AM - li:30PM
Neděle :
12:0QAM - 6:00PM
Telefon :

916/510-1771

Když se stěhujete, oznamte nám změnu adresy. - Přispívejte na stavební fond.

