VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. GŽRUA A METODĚJE V LOS AN(SI£S
SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU A SV. JAKUBA V SAN DIEGU
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| Důstojný pa»®,
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1 sem jedním I
O z těch hříšníků, l
Kniha Ghristophera Dawsona "KRIZE ZÁ- I
PÁDNÍ VZDĚLANOSTI" neležela u sne zapcsae-l
nuta v regálu knihovny. Posloužila nú. ně- I
kolikrát jako příručka, ale hlavně jako I
zdroj nevšedních názorů. Je to dílko, kte-l
ré se "nedá" přečíst naráz, ale ke kterém I nést. Itar
JZSr-M
netrápil», ?OBÍlto 31
je záhodno se několikrát vrátit. To však
nemá být omluva či výmluva, že jsem měl
knihu dva roky. Její moderní styl, v křes 0 ^ta£* nékoWc sl^.
ťanská literatuře ne běžný, mi hodně při
Stoji totlM sa to. ___
pomínal soukromé přednášky prof. Dominika
Pecky v padesátých létech v Brně, které
___
později vyšly v Křesťanské Akademii v tttmě pod názvem " Člověk",
'Mnohé pasáže knihy stály za opsání* Zde je jeden úryvek, který sa
zcela obsahově shoduje s názorem v propašovaném dopise z Českoslovens
ka* Odesilatelem byl vynikající lékař—vědec. "Síla kolektivistického
řešení má být v odstranění nebo potlačení každého pokroku, který by
oslaboval společný cíl nebo narušoval hladký čhod hospodářského nebo
politického aparátu* Konflikt mezi lidskou přirozeností, povahou a ci
vilizací řešil kolektivismus vtlačováním lidské přirozenosti do prokrustovského lože politického a hospodářského systému, který připravu
je nového člověka pro nový řád. Nepokouší se řešit duševní konflikty
jednotlivce a popíráním platnosti mravních hodnot snižuje vzpurného
jedince na úroveň zločinného nebo duševně chorého člověka. Koncentrač
ní tábor se tak stává konečnou odpovědí na společenskou kritiku a psy
chiatrický ústav řeší problémy duševní neústupnosti."
"Není důvodu předp^ládat s že cíle kolektivní vůle společnosti nebo
státu feuáou raciauálnějŠí nebo morálnějŠTnež cíle jednotlivce. Tak
stát, který záměrně potlačuje morální kritiku, je schopen jakékoli
špatnosti, jak jsme to sami zažili v lidmi připraveném pekle Belsenu a
Osvětimi a v rozsáhlých proskripcídh a čistkách v Rusku".
"Není proto divu, že se západní Člověk odtahuje v hrůze od této de
gradace civilizace a že odmítá připustit možnost jejího vítězství nad
svobodným světem. Zkušenosti však ukázaly, že moderní západní syntéza
politického liberalismu a hospodářské teahnokracie obsahuje určité mo
rální slabiny a rozpory, které znemožňují uspokojivě odpovědět na to
talitní výzvu".
"Je proto málo důvodů domnívat se, že bude moci v nynějším světovém
konfliktu demokracie triumfovat nad komunismem, nebude-li něčím víe
než vyšším standardem hmotného blahobytu a pokročilou vyspělou techni
kou, podřízenou uspokojování materiálních potřeb a obohacování těch
finančních a průmyslových zájmů, jež mohou nejúčinněji stimulovat a
uspokojovat požadavky spotřebitele".
" Je tu však další alternativa. Tuto alternativu reprezentuje tra
diční náboženská a filosofická nauka, která řeší psychický a morální
konflikt odkazem na vyšší řád transcendentních pravd, hodnot a cílů,
jemuž je podřízen život jednotlivce a společnosti. Silou tohoto řešení
je, že skýtá, a to samo, koordinační princip, takže jednotlivec není

zcela obětován společnosti a společnost jednotlivci”.

Takto tedy psal Qi. Dawson již před dvaceti léty. Stejné mlxrví Ale
xander Solženicyn při každé příležitosti, feský lékař "vychovaný" ko
munistickou Školou navíc dodává:
"Vcelku jsem stále víc přoovédčen, Že naši evropskou civilizaci
/syslím tím ovšem i její dvě kukaččí mlááata - americkou a ruskou/,
která se zdá být v sesuvu, je možná zachránit jediné návratem k její
křesťanské tradici. Cesta k Bohu /Jsoucnu? Bytí?/ vede pro nás /nemlu
vím o Indech a Číňanech a .../ asi jen přes Ježíše ...0
Shoda názorů jisté ne náhodná.
T.~,

MATEŘŠTINA
Drsné zní FATHER a MOTHER,
sladce zní, řeknem-li TATÍNEK, MAMINKA,
jako když v kostele zvonek nám zaeinká.
Hluše zní BROTHER a SISTER,
oč jsou však jeraačjší BRATRÍ&K, SESTŘIČKA,
jako když do ticha zazvoní rolnička.
Tvrdé je ®ANDM0THEIL_ SRANDFATHER,
zato náé tradiční WBČfcK, BABIČKA
jstxi hebké jak spánek, jenž snáší se na víčka.
Co řekne UNCLS a A0NT ?
Zato však české STRÝČEK a TETIČKA teplo z nich plápolá do srdce, na líčka.
Drsné zní DAUCHTER a SON,
zpěvné je DCERKA a SYNÍČEK,
jemné jsou jako ten průzračný obláček.

Co řeknou NATION a FATHERLAND ?
OČ jsou nám bližší NÍRCD a OTČINA,
nejdražší na sváté je pro nás čeština.
Z díla národního básníka. Josefa V. Tománka, kterého mnozí krajané osob
né poznali při jeho nžvštévé v Los Angeles, - vybral Karel Škrob.

28 ŘÍJEN-DEN SVOBODY
Společnost pro Védy a Um&oí ve spolupráci s ostatními českosloven
skými spolky v Los Angeles pořádá - v rámci oslav 28. října VZPOMÍNKU' NA 90. NAROZENINY SPISOVATELE

KARLA ČAPKA
IR, KAREL STEINBACH z Nerw Yorku, osobní přítel K. Čapka
PRGF, MICHAEL HEIM, UCLA, o vlivu Čapkova díla na
americkou kulturu
SPISOVATEL JAN BENEŠ, Naval Academy, Monterey, o vlivu
K. čapka na současnou mladou generaci
v SOKOLOVNĚ v nedáli dne 26, října 1980 o 3:00 hod odpoledne.
SLAVNOSTNÍ VZTYČENÍ feSKOSLOVENSKĚ VLAJKY před radnicí v L.A. se koná
v úterý, 28,října 1980 v 1:00 hod.-Dostavte se, kdo jen můžeteíPromluví :

Měsíc

r ů ž o n o 6>

Říjen je pokládán sa měsic růžence, proto že v říj
nu s® slaví svitek PoMkfío
Královny sv.růžence.
Růžencová nodlitba, kte
rá je spojením rozjímavé a
ústní modlitby, je účinná, i když ji vykonává
jen jednotlivá®, ale je tin účinnější, nodlí-li
so ji -správným způsobem- celá rodina. Zkuste
to v kruhu Vaší rodiny '
Svatováclavská pout
Zatím co v San Francisku a v San Diegu byla
léto® účast krajanů na svatováclavské oslavě
mimořádná, bylo suchem méně jak obvykle kraja
nů na pouti v Los Angeles, ačkoli počasí bylo
příznivá. Všeobecná výnlnva : napočítali jsme
s tím , žg budo pout konána o týťlca dříve n©ž
uvedena, v kalendáři. Kolik však platí taková výmluva? Kobylo to p© prvé,
co jísso mssli slavnost odložit nobo předsunout /škola
nikdy wvsdá
práva sát přednost v používání místností/„a .tak ee dá taková sečna oče
kávat. Kahlo by sa tedy soudit, že většině teujanů těkevá slavnost na
loží soe na srdci, i z toho důvodu, ž© nikdo snad nevolal, jak by mohl
přispět k úspěchu této slavnosti.
Pcuů však vyzněla příznivě a eůžoes i doufat, že naše prosby, které
jsme vysílali k Bohu a k sv.Václavovi,
nezůstanou neoslyšeny. Také je třeba
Ministrant ’’ZVONEK"
vděčně kvitovat ochotu všech pomocníků,
kteří nezklamali. Vřelé "Pán Bůh zaplat”
platí všem, kteří na pouti obsluhovali
občerstvení, stinky, hudební doprovod, a
věnovali věd k prodeji : rodina Krestynová /perníková srdéčka; Anna jich sama
upekla a ozdobila na 300/, rodina Korbářová /zmrzlina/, pí Raineshová /levný
prodaj okurek a nápojů/, p.Lae Voyt /aársoba piva/, rodina Masopustová /párky a
uzenky/, a kteří věnovali pečivo. Manželé líikšovi krásně hráli v kapli i v sále
a všedi srdcí se dojemně dotkla svým
zpěvem Ms .Alena Nordlin.

Dušičková
slavnost
Hroby našich zesnulých krajanů navš
tíví český duch, správce t Na Vše Svaté
o 2 PM na hřbitově Holý Gross, v den Du
šiček /v neděli/ na hřbitově San Fernando Missian o 2PM a týž den o U.hod. na
hřbitově Qalvary. Krajané jsou vítáni
připojit se k modlitbám.

AUĚW—

S-.lo.tí

ANČA : "Tak vidíš, Máňo, že
šaty dělají člověkaí Co ty
komže z těch kluků, udělaly'”

P o 1 c c

Hepoaueonu:

Z darovaných knih ve prospěch NapaEmcsaa bylo prodáno na pouti v LJL.

a v S.F. 11 knih v oeně 0 $$.00.

Sbírka
na
kn S 2 s ký
dorost vynesla v L.A. 081.6b
—------------- “------------------------------------------------------------v S.F. $$6.39
Stavební
Fond $
Ha otavohní fond přicpěli t

mnžolé R. & M. Dvorský...............................................................................
Qalken na stavebním fanda....

0
10.00
$3,367.$9

K tomto věstníku je přiložena nová výzva, týkající se Stavebního
fondu. Věnujte jí patřičnou pozornost.

s p H n ž,
a i 8 i o
v Denveru
D příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje konala se v Deveru kra
janská. nisie, kterou zorganizoval Dr. Frant. Hradil. Cblebrantem Seská
nSa svaté byl Msgr. LudvíkUfcae z Filadelfie, Misie byla valná, úspěš
ná t účastnilo se jí 281 Oschoelcváků, 60 Američanů a 30 zástupců slo
vanských organizací. Gratuluješ».
Den
přistěhovalců /Mlgrants Day/
0 taste dni referujeae na jlnén místě a doporučujeme všsn krajanů»,
aby mu věnovali tolik pozornosti, kolik si zaslouží.
Misijní

neděle

Sedile 19. října je v katolické» světě vyhlášena za Den Misií. Ve
všedi ameriakých kostelech se bude konat sbírka na misie, na které jsou
závislí kněží, učitelé, kostely, školy a ostatní nutné instituce v ze
ních, kam jen zvolna proniká Kristovo evangelium. Vshledon k tom, že
i naše vlast se může stát misijní zssí, bacíte štědří v místním kostele'

SVATOVÁCLAVSKÁ

POUT

1980.

CESNAŠI MUZIKANTI
PRODAVAČKY U STÁNKU ¡(Z LEVAO DAGMAR A ANNA RRESTYN0VY-LUDI1ILA KRESTYNOVÁ-PÍ M.MAŠOVÁ S DCEROU RENATOU-MELODY SRNKOVÁ(ykroji)
CD PÍ VĚRA ČÍŽKOVÁ,DĚVČATA KRESTYNOVÁ, MARCELA RIESNEROYÁ © POUTNÍ MOSTĚ

K L A R A MARIE JANKU
Na svátek sv. Václava při svatováclavské
české mši sv. v Loyola Halí na universitním
kampusu byl* pokřtěna dar* Marie za ¿časti
svých rodičů, sourozenců a krajanů ze Široké
ho okolí San Franciska.
Křest a přípravu na něj - pero farnost Nati
vity church v Msnlo Park - vykonal P.Jaroslav
Popelka,S.J. Její rodiče bydlí v zahradní
čtvrti v Athertcsxu, Kalif. Úkol kmotrů převza
ly Dagmar Kuncová a Hana Machová.
Přejeme Kláře, aby rostla v poznání víry,
kterou na křtu přijala a za pomoci rodičů a
sourozenců ji praktikovala s radostným očeká
váním vSČné odměny, kterou Kristus přislíbil
všem, kdo přijmou jeho poselství a budou Ho
následovat.

LINDA HANA POLÁŠKOVÁ
Při svatováclavské slavnosti
v San Franciska byla při mši svaté
také pokřtěna Linduška P0LÍŠKOTÍ z Daly City, CA.
Podrobnější zprávu s fotografi
emi /dostaneme-li je/ otiskneme
v příštím věstníku.
Povolení ke křtu při české mši
sv. obdrželi manželé Poláškovi
z farnosti Our lady of Mercy of
Klára Marie Janků s rodiči, sourozenci
Westlake, Daly City.
a přáteli po křtu na kampusu Univ.S.F.

THE BEST OF EVERYTHING-

i’-Wsh* COUNTRY LIVING CLOSE TO^A
' METROPOLITAN L.A. AREA^
STLAKE VILLAGE,THOUSAND OAKS,AG

QntuiKy,
tT
AMERICA REALTY

ZL

1404 no. moorpark road
thousand oaks, California

91360
bus. (805) 495-7066
bus. (213) 991-0668
res. (805) 492-1835

Ha---------------------

gyg CHCEŠ-LI KOUPIT-řlA'S-LI
s&x pEpi^A A vlastu rychl

Podporujte
KATOLICKÍ
TISK '
V každé
rodině by měli ode
bírat t
nHLKS NáRODA",
vydávaný v Chicagu
a
"NOVÝ ŽIVOT",
který měsíčně vyohá
zí v Símě.
Zprostředkujeme
Vám zasílání časo
pisů, přejete-K si

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS
O

T

PŘEDEŠLI •

NEWARK

T A

27. srpna t.r. jsma se rozloučili s Ottou Newarkem,
dlouholetým předsedou Pasadenské Besedy.
Budeme Ottu postrádat, neboť se nikdy nevyhýbal
žádné povinnosti a oběti v práci pro národ a vlast.
Přesto, že byl narozen ve Vídni, dostalo se mu vycho
vání v křesťanské lásoe k vlasti od jeho rodičů.
Do Ameriky odešel po první světové válce a dobře se
uplatni 1. v Chicagu, kde také pokračoval ve svých stu
diích v architektuře. Jeho mládí a láska ke sportu mu
daly dohrou možnost se uplatnit ve sportovním Klubu
Sparta v Chicagu, kde byl činný od r.1922 do r.1931 a
byl též několik let kapitánem fotbalového mužstva.
Jeho vzpomínky, fotografie a články v novinách byly toho svědkem.
Své rodiče měl upřímně rád, a než se zde v Americe oženil, jel si pro jejich
požehnání do Vídně.
V r.l9h0 se odstěhoval se svou manželkou Eliškou a synem Raným do Kalifornie a
uplatnil se jako produkční engineer u firmy Lookheed v Burbanku. Obdržel Arny and
Navy E Anard.
Na odpočinek odchází téměř v 70ti letech. Několikrát ho firma zavolala zpět na
výpomoc pro jeho odborné znalosti.
Za války i po válce pracoval v českých společenských klubech, hlavně v Pasaden
ské Besedě, kde dámský odbor měl výrobu krojovaných panenek, které prodávali a
z výtěžku byl podporován československý odboj.
Místo předsedy v Pasadenské Besedě zastával přes 30 let. Joště letos v létě na
našem posledním steak & barbeque v červnu t.r. seděl v jeho kolečkové židli a po
zoroval, zda všechno děláme dobře a dobrácky radil, jak by to bylo příště lé^e.
Budeme dlouho vzpomínat, Otto, nechť Ti je země lehká a Pán Bůh milostiv .
Za Československou Besedu v PasadenČ
Standa Brožek

PROF.

DB.

FRANTIŠEK

KRÁL

Oznamuji Vám všem milým příbuzným, všem kolegům z jeho odborného povolání, jakož
i všem drahým a ndlým přátelům doma v rodné jeho vlasti, i v dálné cizině, že nás
do věčné vlasti předešel můj drahý manžel,
FRANTIŠEK KRÁL , V.M.Dtr., V.M.Dr. honoris causa, bývalý rektor vysoké školy
zvěrolékařské v Brně, GSR., Bnaritus profesor dermatologie School of Veterinary
Madicine, University of Pennsylvania, Phlladelphia, USA.
Zemřel dne 7. září 1980 ve věku 88 let.
Za veškeré příbuzenstvo v rodné vlasti i v exilu
Růžena Křížová, sestra
Zuzana Králová, manželka
Josefa Králová, sestra
Darina Mattingly, dcera
Josef Král, bratr
Saská katolická Misie v Los Angeles, kterou zesnulý poctil svou návštěvou za ži
vota jeho přítele P. Adolfa Pelikána, S.J., vyslovuje paní Králové, její dceři a
všem příbuzným upřímnou soustrast a vzpomíná na zesnulého v modlitbě. R.I.P.
N

PfilSTgHOYALCů - HK3RANTS DAT HASS

V neděli dne 30. listopadu o
hod. večer bude J.E.Kardi
nál Timothy Manning sloužit mši svátou u příležitosti DNE
PŘISTĚHOVALCŮ. Vybízíme Vás k účasti, zvláště krojované.
Kdo si myslí, že se ho to netýká, ten asi zapeměl, od
kud vyšel, čím prošel, co činí tento život důstojným a
hodnotným.
Týž den se koná pro krajany v L.A. česká mše svátá, to
však nijak nemusí stát v cestě : můžeme ztrávit při besedě
po mši svaté několik hodin při program, na který jindy
pro uspěchanost není čas.
Krojovaní si mohou přinést kroj do školy/Our Lady of .Z
kde sa mohou přestrojit.

HOLY lass in CZECH - on the occasion of national feast of Oct.28
-Hill be said in Our Lady of Loretto H.Sch.,
227 N. Lake St.Los Angeles 90026 Sunday Oct.26th at 10:30 AM.
Distinctive guests will talk on Karel &pok /^O.Birthday/ in
Sokol Hall, £00 N.Mbstern Ave.,L.A. October 26th at 3.P.M. to
coMmeawrata Oct. 28th.
Flag raising ceremony in front of the LJL. City Hall : Tues
day Oct.28th at l.PM. Everybody wlcome.

ALL SOULS DAY : Fr.Popelka will visit
Holy CTess Cam. Sat. Nov. 1st at 2PM, San
Fernando Mission Can, Sun.Nov 2nd at 2
s PM, Calvary Cam. at UPM. Anybody can
J join in prayers.

H.E. Card. Timothy Manning will say Mass
toa MLg^ants'Day November 30th in St.Vibiana , Second & Main, at £PM. - National
costumas wbIcoies.
OUR BUILDING FUND is waiting for
your generosity.

'UMuvn
PLUMBDK & APPLIANCE

/ 00.

530 No. Western Avenue
HOLLYWOOD, Calif. 90001».
Tel.: HO 2 - 7281.

Refrigerators, Dishwashers,
Disposals, Ranges, Washing
Machines, Dryers, Freezers,
Air Conditioners etc.

Our Parish

SARA. MIE JANKU and LINDA HAW
P0IÄ&EK have been baptized during
St. Nsnceslaus'Mass in San Franc
isco September 28th.
TABLE TALK t Her mother told her
she could tell God anything. On®
day after the blessing had been
said at dinner, Jenny, a b-yoarold, kept her hands folded and
.or ©yas east dom. Sha stored
Ilka this even after the seal was
served but added a big grin to
her face. Finally, her mother
asked:"Jenny, what's the Batter?"
"Nothing", Jenny said. "I'm
telling God a joke".
Margaret NsKiman
/from "Catholic Digest/

"Aren’t you the folks who
organize groups in the communi
ty to alleviate alienation?”

** & ** A «KS/

278-1185
VHODNÉ náRKY KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- Ill K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

titvoii vorn

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.
má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S DEWELRy
91113 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANK’S

------- 1176 No.Western - Tel.: HO-7-8910Otevřeno :
Denně od 5- P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od 2. P.M.

Hlas z krajanského života :
odlamsfiii me n^mdjuíi

EUROPEAN DELICATESSEN

Tel: 1167-12$

£717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

HOSPODA

"U KALICHA”

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/¡162-111166 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno : Denně.................. od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

"HIGHLAND PARK
C A M E R A "
rodiny Vackové
Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
[—\l~\ 5715 N. FIGUEROA
L-/BF Tel. :255-0123,255-15Í13,

HLAS NÁRODA
VYDÁVÁ:
"VELEHRAD", českoamerické kulturní středisko,
CZECH-AMERICAN HERITAGE CENTER, INC.
2657-59 S. LAWNDALE AVE., Chicago, DL 60623
Telefon: 762-2044

ŘÍDÍ: Dp. VOJTECH V1T, O.S.B.
s redakčním kruhem
Právní poradce a zástupce: Henry T. SYNEK,
134 S. LaSalle Str., Chicago, DI. (3)2-263-6060)

ROČNÍ PŘEDPLATNÍ:

v

USA $20.00.

Georgina ZEMAN Vás Seká v nové m

HEAD QUARTERS SALON
ORGANIC

NATURAL

Creative hair design
far men & women

™

"The Line with the Sunshine"

KUPUJTE
Z DRA VOPR ODUKTI
krajanská firmy
"NATURE 'S
LIFE"
ve všech zdravoobchodeoh
I Health Food Stores /
JERRI A MARIE HUSÁK
Vám zařídí koupi, prodej
domu, apartmentu, condo
minia v Beverly Hills,
Brentwood, Culver City,
Marina Del Key, Mar Vista,
Pacific Palisades, Santa
Monica, Palms, Venice, West Los Angeles,
Westwood.
JOE HENRY CO., REALTORS
I12I1I4 Overland Avenue, CULVER CITI, Ca. 90230
Tel.: /213/ 839-7553
Res.: 2011-18112.

Nová
adresa:
2100 N, Hillhurst Avenue
LOS ANGELES, Cal. 90027
Volejte pro reservaci : /i*03 Feliz/
úterý, čtvrtek, pátek, sobota.
Tel.: /213/ 660 - 8020 .

Free Estimates

Rouse Calls

FINE CLOOK REPAIR
Richard G. PREJSS
1831 E. Emelita Ave. MESA, Az. 852CÍ1
Tel.:/602/ 892-5329
Nízké ceny pro krajany a kvalit
ní práce se zárukou. Hodiny na
opravu lze zaslat poštou.

Oznamujeme

Beské

Vam,

že

bohoslužby

u příležitosti národního svátku

bwtou se tomat v nedSli dne 26« října 1960 v statnostech (tor Lady
of Leretto High School, 227 >. Láká Street, /souběžná ulice s Á3Z
verado Ster. kssí *¿^1® a Bewrly Blvd. - nejbližší eodt z Hollywood FBWI : Alvarado Str./
v 10ž30 hed./podle n @ v é ho ěa&u/.
Příležitost tas sv. spcrráS. jo od 9CÖ Lodia do lÖ:2Öhod0 dopol.
Po aši srátá bafla obvyklá beseda, s oběeretvení*. Bado p^or£»
tán Erátký fll* z televizního pořadu? P Jňranka Parrisb-e, arcidiscé^ák© Di^kt^a P.B.S.P.
I¥osí*e yšedmy hoyodyžky o pečiyo do knohyně.
P© k©e©dŠ /po 2«h©d./ s® oaetaocs do Sokolovny, feie /o 3 «hod./
lmdou, kmány přednášky - ▼ rá*d oslavy 28.října - o Karlu
vi /90o narosídny/.

Příští Seská bohoslužby balon se tomat na stejné*
aístě na I. KEESLI ADVBKTHÍ dne 30. listopadu, kdy losangeleská
areldiecése bude vzpomínat Itae lienigraatCu /Dočtete se e to*
na jiné* ní sté./
Všechny krajany srdečně zve
Po Jaroslav Popelka, S«J.
"Rroste a bude váa dáno“. 28.říjen nás vybízí ne tak k oslav&a
jako k prosbé*. Co se děje ve vlasti, to jen tuto nutnost podtrhu
je. Polští dffiwC rf, kteří ukázali takovou statečnost a rozhodnost,
zároveň spoléhali na nodlitby a přijíisání svátostí.Přijít® prosit.
ADRESA

A

TELEFONNÍ

ČÍSLO

na českeho duchovního správce t
$}22 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon; /213/465'0557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo donni : U66-2UO6.

HLÁSÍ SE. SAN FRANCISCO
Právě vs svátek sv. Václava konala se

svatováclavská nšo a pcaú v S.F. sa pěkné
ho počasí a s mimořádný* počtem účastníků.
Všichni byli na pouti uspokojivě obslouže
ni, díky všem, kteří přinesli hojné pohoš
tění a pcaahli, kdo bylo třeba.
Při mši svaté krajané se zájnen přihlí
želi křtu Kláry Janků, a Lindušky Poláško
vé. Byli také trvědky prvního sv. přijírání
při české ií5i Olinky Dědkové / na vedlej
ším obrázku s rodiči a seutřičkani ChLtuŠkou a Gobinkcu/. 0 křtu je pojednáno jinde . Ačkoliv mého pravidolných návštěvníků.
mezi námi chybělo, přišlo na pout moho nových krajanů uctít dědics českých zení.
Rozloučili jsme sa také s manžely Kotučovýnd. a je jich dceruškami Helenkou a Michal
kou, kteří se stěhují do Koloráda. Kéž je tam provází Boží požehnání'

HLAS 2£ SAN DIE&AHa vedlejším ©hrášku jsou účastníci
svatováclavské oslavy v San Diegu. Mše
svátá byla sloužena v sobotu /místo ne
děle/ odpoledne v kapli Benediktinské
ho Konventu,S.D.
Krajané byli sváni na slavnost nejen
Věstníksa, ais též poštov. lístky, které
rozeslali i>ssnželé H.& M. Chrliale. Zdá
se, že to přispělo k větší účasti, kte
rá byla dosud velmi slabá. Shledám sa
opět na vánoční mši sv. začátkem ledna.

D07VAMkA
M VEŘBJW ŽÚKOVSKOU PRODUKCI HUDEBNÍHO
'
STUDIŮ ANTONÍNA VOTEUBI
v neděli 9. listopadu 1980 od 2:30 PK v losangelské SOKOLOVNĚ.
Láska k hudbě je naším národním dědictvím. Náš národ je příslovečně
národem muzikálním - "Ob 0sch, to mzikaat" -, a proto nezanedbávejme
toto dědictví. Přijité zatleskat žákům jediné krajanské hudební školy v Les Angelas,
žáci českého původu hrají zásadně skladby českých autorů.. Pořad bude zpestřován
světelnými obrazy ctoarateterizujícímL skladby. Recitál je rozdělen do dvou částí. :
začátečníci a pokročilí.
V kuchyni malého sálu "Besedy" budou už tradiční speciality : Dršútová s rohlíkem,
Guláš s knedlíkem, Moravské klobásy s českým chlebem a znojemskou okurkou. Ke kávě
budou připraveny speciality : jablkový závin, žloutkové věnečky, koláče. - Ve výčepu
bude Plzeňské pivo, víno, a pro mládež rozličné ovocné mošty.
Talentované mládí prosí o Vaše zatleskání.
Má-li někdo doma rodinný talent a uvážuje-li o hudební výuce, přijdto se podívat,
jaké mají pokroky žáci, kteří při hudbě vytrvali.
Majitel : NIKA IN®I5
: 10:30
Otevřeno : Pcndělí - pátek
]
: 10:30
Sobota
: 12:00
Neděle
Locate d in the "SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd,., SOTTH LAKE TAHCE

heavenly
nutrition
center

AM - 6:00 PM
AM - lp30 EM
AM - 6:00 PM
Telefon :
/916/^1-1771

Tho L.A. Chapter of the OzechoaLovak Society of Arts & Sciences announces its
Scholarship
Pr o tr a el for the 1980-1981 school year.
This year ths applicants sill bo judged according to their achievements. SVU
rill honor those who have already started their college or career program and -who
inside ar study in So. California. The Scholarship Corsrittee may consider any progr
am, project or other like activity with which the applicant has been ar is now assoc
iated. - Those interested in applying -from Sept.15 to Oct.30- may write :
KLss Linda Zahradka, 1210 Huntington Drive, San Marino, GA 91108 or
Mr. Baris Rajek, 1228 Qahrillo Avanue, Venice, Cä 90291.

