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ČEHO SE DOČKÁME V NOVÉM ROCE 1981?
Odpovňd není snadná. Pohled na situaci ve světě, zpravodajství v no
vinách a na televisi, mravní stav - zvláště mezi mládeží - to vše činí
odpověd dost nesnadnou.
Na druhé straně: právě uplynulé svátky vánoční, kdy jsme se tolik
zamýšleli nad tajemstvím Vtělení a Narození Krista, které byly začátkem
vykoupení , vnesly nové světlo a novou naději do jinak těžko
řešitelné situace.
Básník Erich Kástner by se ovšem usmál naší "naději", a doporučil
zapomenout na ty různé betlémy, neboť podle něho - je to jen unik z ne
příjemné skutečnosti. Pro něho /a jemu podobné/ všechno nutné spěje ke
konci, ke smrti. Pro nás věřící; od Kristova příchodu ubíhá čas též,ni
koli však ke konci, nýbrž k novému začátku - ke vzkříšení s Kristem.
Příchodem Páně na svět vznikla nejen nová doba /všechno se počítá
bud "před Kristem" nebo "po Kristu"/, - nýbrž i nová lidská situa
ce a nová forma existence. Prakticky má člověk jen dvě možnosti :
život"v otroctví v duchu módní doby - anebo život synovství ve Svatém
Duchu. Sv. Pavel to musil, zdůraznit Galaťanům, kteří došli na rozcestí
a chtěli smísit zlým kompromisem křesťanství se židovstvím a tím s jeho
poddanstvím k vnějším předpisům. Pro nás znamenají apoštolova slova při
pomínku Božího dětství s poukazem na sv, křest a upomínku na to, že Je
žíš je osvobozením od strachu před slepým osudem a nesmyslností života
nebo před každou zotročující ideologií, odsouzením nedůvěry, neboť "těm,
kteří milují Boha, slouží všechny věci k dobrému".
Většina lidí jde do Nového roku se smíšenými pocity, s nadějí i oba
vou. Každá časová hranice nás upozorňuje na omezenost našich životních
možností. Nabízí se nám sice nový usek života, ale zároveň zjišťujeme,
že minulý úsek je nenávratně pryč, a jsou v něm už nezměnitelné skuteč
nosti, životní zastávky a pevně položené výhybky životních kolejnic...
Nezapomeňme, že Kristus převzal s lidstvím také všechny klady a zápo
ry pozemského života, tedy i určité situační možnosti doby, dané rasy,
rodiny, zemských zvyků i vazby židovského zákona. To vše vzal na sebe,
aby nás "vykoupil", t.j. učinil z nás svobodné Boží děti, které
by jinak zůstaly v otroctví ideologií, systému, dějinných situací, vášní
a jiných existencí, jež nazýváme všeobecným pojmem "osud".
Spasitelův život nám ukazuje, že pravá svoboda nespočívá v odložení
všech pout, hranic, těžkostí a břemen, nýbrž ve vědění toho, že mne má
Bůh rád, ,a já ho smím nazývat 0 t c e m . Z této svobody Božích dětí
pramení útěšná síla, s níž jde křesťan do Nového roku. 0 tuto svobodu se
však musíme neustálé snažit : důvěrným spojením s Bohem v modlitbě. Tak
poznáme, že i denní povinnosti, břemena a kříže lidského života nejsou
překážkou vnitřní svobody Božích dětí.
Železo ovinuté drátem zůstane bez elektrického proudu bezvýznamné.
Je-li však v něm proud, vznikne z železa magnet s tajemnými vlastnostmi.
Podobně se promění i náš život v novém roce, otevřeme-li jej s vírou a
nadějí tajemnému proudu Boží milosti. Vývoj v r.l?81, do něhož jsme jako
svobodné Boží děti vstoupili - chceme brát v tomto věřícím smyslu :
"cestou se bude střídat světlo a stín, nebojím se však, neboť Bůh je se
mnou, proto to bude požehnaný Nový rok?"
Nechejme lodičku svého života plout, veslujme, jak dovedeme /t.j. se
své strany udělejme, co můžeme?/ a ostatní ponechejme s důvěrou našemu
Nebeskému OTCI, ten stojí u kormidla?

/ Přepsáno z londýnského "C M Věstníku"- Leden 1981- pro ty, kte
ří si dosud v tomto roce neurčili správný směr svého života./

DĚDICTVÍ OTCŮ
Na konci minulého roku prohlásil papež Jan Pa
vel II. sv. Cyrila a Metoděje za spolu-patrony Evropy. Tento titul nyní sdílejí se sv.Benediktem,
kterého patronem Evropy nazval v r.l96á Pavel VI.
Tímto novým názvem jistě chtěl Svatý Otec zdů
raznit význam slovanských Apoštolů nejen pro slo
vanské národy, nýbrž i pro celou Evropu.
Máme proto letos nový důvod k oslavě jejich
svátku, který připadá na lů-únor ./Výsada, slavit
tento svátek £. července, dosud trvá./
Nejlepší oslavou jejich svátku by měla být ob
nova a prohloubení víry, kterou našim předkům svati Bratří, hlásali s takovou horlivostí a vytrvalostí, že zapustila u
slovanských národů hluboké kořeny. Ty nyní se rafinovaně a s použitím
všech prostředků snaží rozleptat a vytrhnout atheistická propaganda.
Měli bychom proto všichni, kdo žijeme ve svobodném světě, zaměřit
a soustředit všechny síly k tomu, aby dědictví cyrilometodějské dosta
lo pomoc v boji proti smrtelné nákaze atheismu.
Především je třeba, abychom použili toho nejúčinnějšího prostředku:
modlitby. Kristova slova nás povzbuzují : "Proste a bude vám dá
no". Na bratrském Polsku můžeme se přesvědčit o účinnosti duchovních
zbraní. Viděli jsme mnohokrát stávkující dělníky "na kolenou". V tomto
ohledu píše jedna čtenářka našeho Věstníku: "Jak by bylo krásné, kdyby
naše modlitby se spojily v jednu dobu/určitou/ a den /středa, čtvrtek/
...v modlitbě za vlast".
Naše české bohoslužby jsou a mají být takovým spojením
našich modliteb /spojujeme se navzájem a zároveň s Kristem/, a bylo by
si jen přát, aby víc krajanů pochopilo jejich význam, že to dosud
nechápou, svědčí ta skutečnost, že o vánocích, velikonocích a na pouti
se sejde na 300 krajanů, ale při jiných měsíčních bohoslužbách daleko
méně než sto.
Máme také možnost obnovit a rozšířit růžencová sdružení, bohoslužby
v rodinách, biblické kroužky, atd.
V tomto měsíci, který je označen jako měsíc tiskového apoštolátu,
si jistě uvědomíme význam tištěného slova, ffada obětavých kněží a lai
ků, sdružených v Křesťanské Akademii, vykonala obdivuhodné dílo vydá
váním náboženských knih nejrůznějšího obsahu. Je na nás, abychom pou
žili těchto knih k vlastnímu sebevzdělání a k poučení druhých.
Je známo všem - kromě těch, kteří stran historie a náboženství mo
hou platit za ignoranty - , že sv. Cyril a Metoděj přeložili do slo
vanského jazyka skoro celou bibli a to písmem, které sami vytvořili.
Zesměšňují se proto ti, kteří tvrdí nebo po druhých opakují, že teprve
protestanti začali překládat bibli do neliturgických jazyků. Slovanš
tina teprve později se stala liturgickým jazykem. V dnešní době však
je jím každá řeč.
Zlatým hřebem činnosti svátých Bratří byla jejich oddanost k Svaté
mu Stolci. Mohlo být pro ně velmi snadným přiklonit se k východnímu
rozkolu, který se tehdy vytvářel, avšak oni pochopili, že Kristus po
stavil svou Církev na skále, a tou je Petr a jeho nástupcové. Kdo jed
nou pochopí, Že podstatnou složkou náboženství je poslušnost k Bohu,
poslušnost, která vychází z lásky, ten snadno pochopí, že nej základ
nějším prvkem Církve je poslušnost k autoritě, ustanovené Bohem.

Lednové bohoslužby
Byly to první bohoslužby - č e ské-v novém roce.
Naše České bohoslužby - jak píši na jiném místě - jsou
také naší společnou modlitbou za vlast. Bylo prý nás tam
méně než 70. Kolik je krajanů, v Los Angeles? Kolik z nich
je věřících katolíků? Kolik z nich může přijet na bohoslužby? Nikdo
z nás nemůže odpovědět na tyto otázky neomylně. A proto ani nedělejme
’’neomylné” závěry a úsudky.
Můžeme se však snažit povzbudit naše známé, aby šli na českou mši sv.
můžeme některým, kteří nemají dopravního prostředku, nabídnout, že je
svezeme, můžeme dokonce mluvit o tom. že jak pro naši vlast, tak i pro
nás, je po mnohé stránce užitečné súčastnit se českých bohoslužeb.
Neděle
je
den Páně
Uvědomělý katolík ví, že neděle je den Páně: že každou neděli jdeme
na mši svátou, abychom si znovu uvědomili^ že jsme děti Boží, že naším
cílem je věčný život v Božím království; české bohoslužby v L.A. jsou
však jen jednou za měsíc. To se děje proto : 1/při rozptýlenosti kraja
nů po celém L.A., není možné "založit farnost", a vyžadovat od krajanů,
aby každou neděli se scházeli na českých bohoslužbách. 2/ Jako Američa
né - dříve nebo později- měli by žít jako američtí katolíci, od kterých
se mohou naučit žít v ustálené farnosti,účastnit se pravidelné farní
činnosti, povzbudit se vírou amerických katolíků, kteří se ve farnosti
scházejí ze všech odvětví amerického života, 3/ občasnými českými bo
hoslužbami se může udržet naše národní a náboženská tradice, která má
být podkladem sebevědomé osobní kontinuity, a zároveň obohacením ame
rického života. Očekáváme, že se každý krajan začlení do života místní
farnosti a při tom se stane aktivním
Ministrant "ZVONEK"
členem naši misie. Každá neděle je a má
být dnem Páně.
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V L.A. při lednových bohoslužb.
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celkem............ ^3773*00
Písmo svaté
1 Děláme kroky k vytištění celé /t.j,
Starého i Nového Zákona/ bible, která
by byla fotografickou kopií Svatojánské
ho vydání před 60 lety, které je však, c<
ZVONEK: ”Já vím, že čtvrúák
se týká češtiny, na výši, a je to snad
je málo za všecku práci, ale
nej důkladnější a nejvědečtější vydání
bible na světě. Konečné rozhodnutí stran zase se tu dá ledacos sníst’.’
tištěni bible bude záviset na zájmu.

Pí M a r i e
PULPÁNOVÁ,
na kterou, vděčně vzpomínají nejen
členové Sokola v Los Angeles, ale
i naše misie, nám poslala foto
grafii z její svatby.
Vidíte ji na obrázku s jejím
manželem p. BRUMLOU, s její sestrcxi /vpravo/ a neteří.
Přejeme jí do nového života
mnoho zdraví a splnění jejích tužebí
Ještě jednou jí vyslovujeme
vřelé díky za její obětavou spo
lupráci.

Do věčného
života byl dne
31. prosince 1980 v Československu, povolán
bratr p. Dominika JOSEFÍKA ze San Franciska,
František
JOSEFÍK. Vyslovu
jeme p. Dominikovi upřímnou soustrast.

HLEDÁ SE starší paní, která má ráda děti a chtěla by hlídat
dvě ve věku jeden a půl a tři a půl roku - 9 dní v týdnu. Nabídky
volejte na tel.: /213/ 99<l-92hO.
ÍNOR
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POZOR :
ZMĚNA ; POZOR: ZMĚNA
Původně ohlášené FILMOTÉ PŘEDSTAVENÍ v Sokolovně se PŘEKLÁDÁ
z 15>. února na s o b~ o t u 21. února v 7:30 hodin večer.
Promítán bude ČS. FILM z roku 19hl "ROZTOMILÍ ČLOVĚK", veselohra
s Oldřichem Novým v hlavní roli. - Režie : Martin Frič - Hudba :
J. Stelibský.-V dalších rolích : Nataša Golová, Ladislav Pešek,
Theodor PištČk. - ANGLICKÉ TITULKY - Příspěvek : $3.Nezapomerrte tedy : V SOBOTU VEČER 21.ÚNORA VE VELKÉM SÁLE
------------------------SOKOLOVNY.
V Sokolovně bude před filmem podávána česká večeře.
V
hodin se koná výroční schůze odbočky československé Národní Rady
se zajímavým programem. Všichni krajané a hosté jsou vítáni.

OPRAVA :
------------------ Pro naléhavé záležitosti, které bylo třeba vyřídit během
dní, kdy jsem připravoval do tisku poslední číslo věstníku, únava noč
ních či ranních hodin způsobila několik až neuvěřitelných chýb^ které
nyní chci opravit. Jsou v článku "Hlas pastýře" pod titulem "životopis
svátého Otce v Rusku.
Je to Životopis Jana XXIII./ ne tedy Jana Pavla H./, napsaný metro
politou Nikodimem, který zemřel v Římě při návštěvě papeže Jana Pavla L
/ nikoliv papeže Pavla VI./
Díky za upozornění pí H. Hodkové, která byla první - ne-li jediná -,
která na ty chyby přišla a na ně upozornila.

KNIHY

VOÁHÉ

NÁBOŽENSKÁ EDICE :
1. Nový zákon /Překlad 0,M. Petrů/
2. Římský misál na neděle a význ. svátky
3. život v Kristu /Katechismus pro dospělé/
h. E. Joly: Cb znamená věřit
5>. M. Quoist: Setkání
6. A. Krchňák: Čechové 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. Kífng: Aby svět uvěřil
ih.R. Guardini: 0 posvátných znameních
15>.T. Merton: Hora sedmi stupňů
16. Zelená do života
17. T. Spidlík: Klíč k neznámému
18. Rozjímavý překlad žalmů a kantik
římského breviáře
19. Cíl a cesta
20. Tomáš Kempenský: Následování Krista
21. F.J. Sheen: Pokoj v duši
22. Tvé ní sto na zemi
23. J. Hrbata: Perly a chléb /2 díly/
21i. Velká mše
2$.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
3£.T. Spidlík: Prameny světla
36. V nebezpečí častokrát
37. L. Jerphagon: Modlitby pro nesnesitelné
dny
38. R. Guardini: 0 posledních věcech
39.Svátost znovuzrození
hO.Svátost pokání
hl.T. Malý: Výchova v rodině
h2: Kancionál
I4.3.T. Spidlík: Otčenáš
hh.W. Trobisch: Dva středy,však 1. kruh
hť.A. Scherer: Ženy v bibli
hó.T, Merton: žádný člověk není ostrov
h7.R. Guardini: Matka Páně
h8.J. Loew: Ježíš nazývaný Kristus

KÍESÍAMSKOU

AKADEMIÍ

LITERÁRNÍ EDICE »VlGILIE"
1. Svatý Václav /sborník/
2. Zdrávas Maria /sborník/
3. Jan Čep: Květnové dni.
h. 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. Claudel-čep: Svaté obrázky české
10. Karel Schulz: Malá' trilogie
11. Alfa:Míj detektivní románu a jiné
humoresky
12. Jan čep: Malé řeči sváteční
13. Výbor z básní Jana Nerudy
Ih.Jan čing Hsiung: Umění milovat
1$.Bedřich Svatoš: Krůpěje zašlého času
16. Petr Den: Radost ve Veselí
17. HoraJteuk-Jirků: k smíchu i k pláči
18. Á^rimson-Walter: Lilie
19. Výbor z básní Jana Zahradníčka
20. Milada Součková: Pastorální suita
21. Hůnnermam-Gantnerová: Hořící oheň
22. Božena Sirková:Povídky z N. Guineje
23 .Bedřich SvatoŠ: Zády k světlu
2h.Petr Den: Světélko jen malé
2$.Robert Vlach: Slova k hostu
26. Robert Vlach: Pláč za Španělsko
27. Achmatová-Vlach: Requiem
28. Jan čep: 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
3U.-37. Jaroslav Durych: Služebníci neužiteč.
38. Vilém Htínnermann: Syn brusiče nožů
39. Gertrud von le Fořt-Josef Benáček:
Hymny na Církev
ŮO.Robert Vlach: Labyrint a j.básně
hl.G.M. Hopkins-S.I. a Rio Preisner: Básně
h2.lS.lada Součková: Případ poesie
h3.Vilém Htinnermann-J. Koláček: I dnes se
platí krví
hh•J.K.B.: životní symfonie
h£.Bedřich Svatoš: Nechodí po horách
hé.MiloŠ Sebor: Povídky na okraji dne
h6 bis.Anastáz Opasek: Obrazy
h7.Václav Renč: Pražská legenda
h8.Christy Brown: Levou nohou
h9.Josef Koláček: Veronika
5>0.Anna Kvapilová: Krajíček chleba

V

SÍMĚ :

£l.Jan čep: Sestra úzkost
£ 2. Klement Bochořák: Křížová cesta
5>3.Věra Stárková: Kniha o lidech

SBÍRKA "SŮL ZEME" :

1.
2.
3.
h.

F. Dvoř nik: Svatý Vojtěch
J. Kadlec: Svatý Prokop
F. Dvorník: Svatý Václav
Z. Kališ ta: Blahoslavená Zdislava z L.
5. B. Zlámal: Bl, Jan Sarkander
6. J. Pole—V. Ryneš: Sv. Jan Nepom./2 díly/
7. J.Beran: Blahoslavená Anežka česká
8. T. Říha: Svatý Norbert a jeho dílo
9. B. Zlámal: Antonín Cyril Stojan
10. Z. Kalista: Ctih. Marie Elekta Ježíšova

EDICE "STUDIUM" :
W. White: Jak Studovat
Křesťanství a obnova společenského řádu
Jan Cep: 0 lidský svět
Lad.Radinmský: Rub a líc našeho národ,
programu v atomovém věku
Pavel želivan: Věda a bible o původu
světa
6. Josef Pieper: 0 spravedlnosti
7. Petr Pavan: člověk a demokracie
8. LadcRadimský: Skloňuj své jméno, exulante
9. Jacques Maritain: Integrální humanismus
10. Z časů nedávno zašlých
11. Pavel Želivan: Teilhard de Chardin
12. Cbrist.Dawson: Krise západní vzdělanosti
13-1£. Dominik Pecka: člověk I-III, díl
lé.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 Ghapelle: Církev a
deklarace lidských práv
21. Petr Den: Naší mládeži
22. Luděk Pachman: Boha nelze vyhnat
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Píša: Kněz a mládí, atd., atd.

ÚNOR

MĚSÍC

KATOLICKÉHO TISKU

V době, kdy se k vůli hřmotu z magnetofonů, radia a
televise stává Setba knih a časopisů stále obtížnější,
je nám všem zapotřebí této únorové připomínky, abychom se
zamyslili nad svou čtenářskou praksí, a pokud možno na
pravili, co jsme zanedbávali r
Je třeba se nejen zpytovat o tom, zda a kolik čteme,
ale též c o čteme.
Před nějakou dobou jsem četl zaslouženou chválu a hr
dost nad bohatou literární exilovou žní, avšak ve výpoč
tu různých nakladatelství a edicí ani slovo nepadlo o edicích Křesťanské Akademie. Jsou to však edice, na které
máme být hrdi v prvé řadě. Pokud mezi námi budou převlá
dat nebo aspoň dominovat lidé, kteří výlučně oceňují li
terární škváry, protože jsou psány důvtipně, nedostaneme
se z mělkosti a hmotařství, které znehodnocují lidského
ducha.
Pro českého katolíka je z mnoha důvodů "závazným”, aby
odebíral "HIAS NÁRODA", "NO7Ý ŽIVOT" a časopis jeho diecése.
Krajané v Americe by měli mít osobní zájem, aby udrže
li vydávání "Hlasu národa", který svým obsahem může
uspokojit každého : pochvalných hlasů stále přibývá. Za
pouhých $0 centů týdně dostanete 16-ti stránkový časopis
s nábožensko-kulturním obsahem. Roční předplatné je $2í>.
"NOVÍ ŽIVOT" je vydáván v Símě, a proto přináší zprá
vy též o činnosti Svatého Otce, o stavů exilu a Církve
v celém světě. Vychází jako měsíčník. Příspěvek za rok :
$10.
Předplatné časopisů a objednávku knih Vám můžeme ob
starat, avšak k vůli urychlení bylo by třeba, aby se
někdo přihlásil, kdo by v tomto ohledu mohl věc vyřizovat
Rovněž naše půjčovna knih, která zastavila svou čin
nost na nějakou dobu - aby poskytla čtenářům gas vrátit
vypůjčené knihy, - potřebuje nového pomocníka. Až bude
půjčovna zase otevřena, vypůjčování knih se bude dít za
změněných podmínek.
Ze slovenských Časopisů doporučujeme zvláště "POSOL"
a "ECHO", vydávané slovenskými Otci Jesuity v kanadské
Cambridge, Ontario. U nich lze také dostat ke koupi mnoho
hodnotných knih. Adresa : POSOL, P.O.Bcx 600, CAMBRIDGE,
Ontario, Canada N1R 5>W3.
Na předešlých stranách najdete seznam knih, které vyda
la Křesťanská Akademie. Dnes je tento seznam již neúplný,
protože od natištění toho seznamu byla vydána řada dal
ších knih. Přijité si je prohlédnout na výstavce katolic.
tisku při besedě, která bude po mši svaté 22. února v sále H.S. Our Lady of Laretto.

INGRID
A
EMILY
VOLFOVY

Při české mši svaté,
která se konala v sobo
tu dne 7.února 1981
v SAN DIEGU, byly po
křtěny dcerušky manže
lů. Rostislava J. VOLFA
a Emilie A. VOLFOVÉ ze
San Diega :
INGRID MARIE VOLFOTÁ a
EMILIE HEIDI VOLFOVÁ.
Křestními kmotry se
stali manželé Božena a
Arthur ZAHRADNÍKOVI;
zastupovali je manželé
Henry a Mary CARLISLE.
Křest vykonal P. Jar.
Popelka, S.J.
Povolení ke křtu
v kostele Sester Bene
diktinek bylo vyžádáno
z farního kostela rodi
ny Volfové St.Catherine
Laboure v San Diegu,
kde bude křest regist
rován. Toto povolení
musí obdržet každý kněz
od místního faráře,pro
tože podle církevních
předpisu jedině vlastní
farář má právo křtít
ty, kteří náležejí do
Rodina Volfová a manželé Carlisle
jeho farnosti.
MŠe svátá a křest se konaJyv krásném společenském sále pod koste
lem Sester Benediktinek. Účastníci mše svaté byli velmi mile překva
peni vzornou úpravou sálu a oltáře. Mezi účastníky bylo i několik Ses
ter, které se snažily zpívat česky.
Jsme velmi vděčni Sestrám Benediktinkám, že nám dovolují používat
tohoto sálu, a rovněž vyslovujeme díky manželům H & M Carlisle, kteří
místnost a různé potřebné věci obstarali.
Po mši svaté jsme měli v sále besedu s občerstvením, při které jsme
si též zazpívali, ačkoliv několik tonů harmoniky, na kterou hrál P.Po
pelka, "stávkovalo"

Í NEWS

'

To the Faithful of the Archdiocese:
This Sunday, January 2f>, is Tidings Sunday
in the Archdiocese.
On this day I commend to you the Catholic
newspaper published here for you by your
Archbishop.
The Church calls us to live our lives in
fidelity to the Gospel. We must live with
sensitivity for the teachings of Jesus.
These must be the basis for our relationship
to God and to our neighbor.
To help us to attain and maintain this
sensitivity in the many dimensions of our
daily lives, the Church publishes a week
ly newspaper. Its purpose is to keep us
up-to-date on the authentic thought, work and teaching of the
Church.
Each week The Tidings reports the guidance and instruction our
Holy Father gives us on family life, personal spirituality, our
abligations to social justice and work for peace.
Each week The Tidings reports the councel given by our bishops
and pastors, the news and human interest stories of edifying apost
olic work by an amazing number of lay persons here.
The Tidings is not only informative but formative through the
adult education material in its Question Bax, liturgy column, comm
entaries on family life, television and
movies. The Tidings makes a particular
Our Parish
effort to appeal to the young in its
editorial style.
This Sunday The Tidings begins its
crucial yearly circulation campaign,
ask you to subscribe to deepen your
ties to the Church, our mother who
nourishes us. My hope is the The Tid
ings be received in every Cath. home.
Timothy Cardinal Manning
Archbishop of Los Angeles
There will be Mass in Czech Febr.
22nd at Our Lady of Loretto H.S. at
10:30 A.M.
Catholic Books and Magazines will
be exhibited in the Hall.

"The Bible is the greatest
medicine chest of humanity. ”
Heinrich Heine

"Hi» eyes are getting worse.

Oznamujeme
české
Metoděje -

vám,

bohoslužby
- k poctě sv. Cyrila a
budou, se konat v neděli dne 22. února 1981

místnostech školy Our Lady of Loretto High School,
Lake Street, L.A.
v 10:30 hod« dopoledne •
/ŇejbliŽší exit z Hollywood FliWi : Alvarado Street/

v

N.

Příležitost ke sv« zpovědi je od 9:30 hod, do 10:20 hodin.
Po mši svaté bude obvyklá beseda s občerstvením a progra
mem.
Při besedě - u příležitosti měsíce katolického tisku .budou vystaveny knihy, vydané Křesťanskou Akademií v Říme, a
České i anglické katolické noviny a časopisy.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.
Příští české bohoslužby budou se konat opět ve škole
Our Lady of Loretto dne 22. března.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
Mezi lidmi je hodně obětavosti, hodně statečnosti, mnoho nad
šení, avšak co jim obvykle chybí, je smysl pro hodnocení kva
lit : co je důležité, co vedlejší, co pomíjející a co trvalé;,
co Časné a co věčné. Tomu umění nás učí nadpřirozená víra.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na Českého duchovního správce""t
9322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon: /213/ 465-0557 -aeozvu-li se,
n&žete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : hó6-2liO6.
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VHODNÉ DÁRKY KE

V š E M

278-1185
PŘÍLEŽITOSTEM

- 1U K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S DEU/ELRy

9hl3 Brighton Way, BeVERLY HUIS, Ca. 90210

FRANK'S^
"HIGHLAND PARK
C A M E R A " ¿A
rodiny Vackové -i

HEART OF EUROPE RESTAURANT
--------- Ii76 No.Western - Tel.: HO-7-891C-1
Otevřeno :
Denně od 5- P.M.
V úterý zavřeno.
7 neděli od 2. P.M.

HOSPODA " U KALICHA”
5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/U62-14*66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno : Denně....................... od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
5715 N. FIGUEROA ST.
Tel. :255-0123,255-15
Československá ethnická
SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kalifornii
přijímá do svých řad nové
členy - hochy a děvčata
od 8 do 20 let - pro zaregi
strování na další rok své
činnosti.
Dospělí zájemci o práci
pro naši mládež jsou rovněž vítáni.
Přihlaste se na adresu: SKAUT, P.O.Box 7091j,
VAN NUYS, CA 911x06.- První společný podnik
byl skaut. Mikulášský večírek 6.prosince.

NAVŠTIVTE

N o v í

Československý

kadeřnický

'JHGANIC

H MURAL

™

Majitelka

"The Line with the Sunshine"
KUPUJTE
ZDRA VOPRODUKTY
krajanské firmy
"NATURE 'S
LIFE"
ve všech zdravoobchodech
/ Health Food Stores /

JERRY&

MARIE

HUSÁK

Member
Million Dollar Club
BUSINESS : 391-6721

salon

HILL VIEW
HAIRSTYLIST
Georgina

:

ZEMAN

20U2 N. HILLHURST AVENUE
Phone :/211/
/2 Bl. S. from Los Fel1.z Bl./
665 - 0627
LOS ANGELES, CALIF.. 90027
Open : TUESDAY through SATURDAY
- Také "Sculpture Nails" -

Nina INfflIS
heavenly Majitel:
Otevřeno :
nutrition' Pondělí
- Pátek :
center
10:3QAM _ 6:00PM

Telef.s
/916/
51x1-1771

Sobota :
10:30AM - U;30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

RESIDENCE : 20U-18Ü2

Fred Sands Realtors
12108 Venice Boulevard
Los Angeles, California 90066

L o c a t e d : in the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH TAKE TAHOE

