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K SMYSL POSTU
Postem nazýváme nejen
zdrženlivost od masa a malé hla
dovění /újma/, nýbrž i příprav
nou liturgickou dobu před veli
konočními svátky.
Proč se postíme?
--i
Kdo pochopí smysl velikonoc,
ten snadno pochopí i smysl postní
ho času, smysl postu a újny.
Velikonoce jsou oslavou a zpřítomněním Kristova vstání z mrtvých.
"Nevstal-li Kristus z mrtvých,
marné je kázání naše, marná i víra
vaše"./l Kor. 1U/
’’Avšak Kristus vstal z mrtvých?”
Konec je našim dohadům, konec
naší nejistoty stran budoucího ži
vota po smrti. Po tomto časném ži
votě - budeme-li žít podle evangelia - čeká nás život věčný, kde bude
me mít účast na Boží slávě, na Božím životě.
Již na tomto světě můžeme a máme nit účast na Božím životě, na Jeho
Božské přirozenosti. Stává se tak křtem a ostatními svátostmi.
Jako však v tomto slzavém údolí nemáme téměř ponětí o nejpodstat
nější části naší bytosti - o duši, o její kráse, o jejích schopnostech,
tak také naše pozemská účast na nadpřirozeném životě je zahalena rouš
kou neproniknutelnosti.
Bůh svým zjevením pootevřel tuto roušku a skrze Církev nám dává vě
domost o stavu naší duše, o budoucím životě, o řádu Jeho Božské Pro
zřetelnosti. Zjevená víra /zjevené pravdy/ jsou světlem, které nám dá
vá vidět věci neviditelné a naším rozumem nepochopitelné.
Víra nám také zjevuje pravdu o našem zmrtvýchvstání. Být vzkříšen
k věčnému životu, obdržet oslavené a neporušitelné tělo, mít účast na
Boží slávě, to je opravdu až neuvěřitelná zpráva, přímo nepochopitelná
odměna našeho života, vpravdě úžasné dary, které oko nevidělo, ucho
neslyšelo, ba které nám ani na srdce /na nyreL/ nevstoupilo...
Mít účast na Kristově zmrtvýchvstání zdaž to nevyžaduje, abychom
také měli účast na Jeho utrpení a smrti?
Všichni bychom měli toužit stát se mučedníky pro Jeho víru, pro Je
ho zaslíbení. To však není dáno všem.
Všichni jsme však vybízeni k tomu, abychom nesli za Kristem kříž
svých denních povinností, a břímě, které si uložíme z lásky, ze souci
tu, z vděčnosti a z touhy co nejvíce se zalíbit a připodobni^ Bohu.
To je - krátce řečeno - smysl postní doby, smysl postu a ujmy, a
veškerého sebepřemáhání : láska, vděčnost, touha...
Budou jistě mezi námi různé stupně přípravy na velikonoce, různé
odstíny našeho postu a pokání : podle toho, jak známe Boha a jak se
snažíme k Němu se přiblížit.
Dokud naše srdce a mysl nepochopí, že Bůh je Láska, že je náš Otec,
dokud se nám nebude zdát nejen prospěšné, ale i nutné a samozřejmé :
milovat Boha nade všecko a bližní své jako sebe samého, nalezneme málo
pohnutek a budeme mít málo chuti i odvahy brát postní dobu vážně, svě
domitě a vroucně.

UTRPENÍM ROSTEME
Kardinál Timothy Manning

"Tehdy byl Ježíš uveden Duchem na pouš£, aby
byl pokoušen od áábla." /Mat. h, 1./
Ježíš je Bůh, který se stal člověkem. Při
vtělení se zbavil své slávy, aby se nám stal
podobným ve všem kromě hříchu. Jeho křest
v Jordánu byl provoláním jeho mesiánského pos
lání, kterým na sebe vzal tíži a zodpovědnost
našich hříchů. Dalším krokem na jeho cestě by
lo utkání se s jeho odpůrcem ááblem na poušti.
Musíme se sklonit v obdivu a údivu nad tímto snížením se Boha, nad
tímto projevem soucitu našeho Spasitele k nám.
Ježíš je "veden od Ducha". Je to týž Duch, který se vznášel nad
vířením prvního stvoření, týž, kter?ý zastínil Pannu, když nový Adam
byl stvořen v jejím lůně, který sestoupil na Ježíše* když byl pokřtěn
od Jana. Beránek, na jehož hlavu byl vložen rituální hřích hebrejské
ho lidu, byl veden na poušú uchýlit se do pustiny. Jako takový byl
"obětním beránkem". Ježíš je obětním beránkem, na nnhož byly vloženy
naše viny a nepravosti, a On též je veden na pouš£.
"Aby byl pokoušen". Pokušení je nutné. Zlato musí být zkoušeno
ohněm. Každý tvor musí být vystaven tváří v tvář zkoušce, aby se mohl
zřeknout všeho spoléhání sám na sebe, a aby uznal svrchovanost Boha
nad svým životem.
Andělé byli zkoušenij naši prarodiče byli zkoušeni. Israelité na
cestě pouští byli zkoušeni. Je to stejné pro všechny - pokušení
k smyslovým radostem, k plané slávě a cti žádostivosti.
Ježíš chtěl vytrpět toto pokoření, podstoupit opravdové pokušení.
Je tak skutečné, že krev kane jako pot s jeho tváře, když se s tímto
pokušením znovu setkává v zahradě své agónie.
Je pokoušen "od čtábla". Ďábel je skutečný, existuje. Náš boj není
proti tělu a krvi, nýbrž proti "mocnostem a silám". Ti, kteří popíra
jí existenci čfábla, musí si uvědomit, že jen malý krok vede odtud
ke skutečnosti mravního zla ve světě.
Ježíš překonává tento útok číábla poukazem na vůli Boží. "Mým pokr
mem, mým chlebem je plnit vůli Toho, který mne poslal", tíábel"odchází
na určitou dobu". Objeví se opět při utrpení, v hodině temnot a vlád
ce tohoto světa. Ukřižování je vrcholné střetnutí. Pak se království
pod jeho mocí rozpadnou a zvítězí království Boží.
Postní doba je pro nás časem, kdy se máme zamyslet nad těmito sku
tečnostmi. Je to Čas pro modlitbu, pro pokání a dobročinnost. Je také
dobou pro obnovení našich křestních slibů, kterými jsme se odřekli
cíábla a všech jeho svodů.
Hlavně však je to doba pro vřelou odpověá na nekonečnou lásku,
kterou Ježíš miluje každého z nás. Následujme Ho v jeho zkušenosti
na poušti, v jeho vítězství nad mocí zla, a zřekněme se kořenů hříchů,-w
které nás pojily se zlem. Kéž nám milosrdný Pán udělí pokorné a kají
cí srdce í
/ Přetištěno a přeloženo z "The Tidings ” , týdeníku
arcidiecése Los Angeles./

naší Misie - člověk neví proč. Snad by však byli ochotni přispět na jiné
potřebné krajanské záležitosti?
Mezi potřebné náležejí : budova VELEHRADU v Chicagu, která slouží všem
krajanům, ale kterou tísní dosud značný dlah. Nepřispěli byste ulehčit
jim toto břemeno?
Jiný VELEHRAD, který slouží i krajanům z Československa, je poutní
dům v Římě /zcela blízko Vatikánu/, který bylo třeba opravit, protože
část domu hrozila sesutím. Od poutníků z ČSR nelze očekávat přispění.
Nechtěli by krajané v Americe uhradit - aspoň částečně - opravy? Budova
slouží všem krajanům.
Příspěvky je možno posílat na P.Víta v Chicagu nebo na P.Hrubého v Ří
mě. Rádi to zprostřekujeroe.
In memoriam - Pavel
Javor
V lednu t.r. zemřel v Montrealu exilový básník Pavel Javor - Dr.Jiří
Škvor. Když rai skoro před 10 lety zemřela maminka v OSR a on v básni
projevil něco jako výčitku krutému osudu, poslal mu český duch, správce
v L.A. soustrastný dopis. Následující řádky jsou jeho odpovědí :
Vzácný pane faráři,
děkuji Vám za překrásný dopis, jehož opis posílám
domů, svým nej dražším.
Ano, důstojný Pane, máte pravdu: naše maminka neumřela, tak jako neuhasínají věčné hvězdy a nehynou, ušlechtilé skutky a nyšlenky...
To jen prvý příval pozemské bolesti srazí člověka na kolena. Nikoli
však k zoufalství, ale k modlitbě a k díkům...
Jsem člověk trapně nedokonalý, ale věřící. Snad mi Bůh dopřeje dopra
covat se k vyššímu pojetí života a našeho pozemského údělu. A že se to
projeví i v mých veršíkách.
Vděčně Vám tiskne ruce
Váš
Pavel Javor

Tištění české bible
Přes 60 let uplynulo od posledního vydání katolické české bible. Po
2.válce vyšel sice Nový zákon - dokonce ve čtyřech edicích - a také byl
vytištěn 3-svazkový překlad celé bible od Dr Hegera. Toto vydání se však
téměř nedostalo do rukou veřejnosti.
Občas nám píší krajané o úplnou bibli, ale až dosud se musí spokojit
jen Novým Zákonem, vydaným Křesťanskou Akademií. V dohledné době vyjde
v Římě i překlad Starého Zákona, ne však úplný. Přejeme mu na cestu mno
ho úspěchu, ale proč bychom nemohli mít katolickou českou bibli? Úplnou
a s patřičnými poznámkami, kterými přímo oplývá vydání biskupa Dr.Podlá-

*Na schůzi výboru české Misie byl jednohlasně schváleno rozhodnutí učinrit všechny přípravné kroky k tomuto podniká. Konečné rozhodnutí však
bude záviset od zájmu a účasti krajanů: Jenom na základě přihlášek, pro
vázených finanční zárukou bude možno učinit rozhodující krok. Až obdrží
te, krajané, výzvu a zprávu o finančním rozpočtu, bučíte si vědomi, že to
budete Vy, kteří budete rozhodovat o tomto historickém díle v našem exi
lu. Laskavě si přečtěte, co bylo o tomto úmyslu napsáno v posledním věst
níku.
Krajanům

od

krajanů

Kdo potřebuje vyčistit dům nebo jej nabarvit, dát nový vzhled čerst
vého nátěru jednotlivým místnostem, ať se obrátí na manžele Kubíčkovy,
kteří nabízejí své služby krajanům ke konci týdne. Zájemci volejte na :
------------------------------- Tel.:/213/ 992-^0?----------------------------------- --------

Každý z nás je občas dotazován na jeho náboženství. Nové
příchozí krajané se v Americe setkávají s různými lidmi, kte
ří náležejí k různým náboženstvím. Sami si již skoro navykli
pohlížet na náboženství jako na přežitek, jak se tom učili
ve škole.
I když ještě z domova znají ledacos o náboženství, v je
jich životě náboženství mnoho neznamená.
V tomto ohledu nejsou sami. I mezi zdejšími krajany na
lezne se dost lidí, kteří se o náboženství nestarají® To je
jaksi "outLouvá”, že v neděli ’’nemusí” jít do kostela, že si
najdou nějakou výdělečnou práci, která jim zvýší příjem, že
se nemusí starat o nějaké náboženské povinnosti. Zvířátka
se také o ně nestarají a přece žijí.
Glověk však není zvíře, i když jako takové žije. Kdo si
to neuvědomí, s tím o náboženství je skoro zbytečné mluvit.
Od takového člověka však nemůžeme čekat nějakou zodpovědnost,
smysl pro povinnost, touhu o vyšší cíle kromě jeho snahy
o dobré bydlo, touhy po penězích, po slávě, po titulech...
člověk však není pouhé zvíře, protože má duchovní schop
nosti, které zvíře nemá, i když svými smysly a instinkty
může nad člověka vynikat.
Člověk se setkává s různými lidmi, s různými skutečnost
mi, s různými problémy a dokonce i s různými myšlenkami,
otázkami a pochybnostmi, které ho aspoň někdy napadnou.
Dostavují se různé myšlenky : Co bude s naším životem po
smrti? Bude stejný osud pro dobré a pro špatné lidi? Je
dobro stejné jako zlo? Proč máme být dobří? Proč máme po
slouchat rodiče, představené, zákony? Proč mám umřít, když
se mi vede tak dobře a vydržel bych to na světě věčně? Proč
mam nemoc, která mne dříve nebo později sklátí do hrobu?
Proč lidé vyznávají náboženství? Proč vůbec jsou různá ná
boženství? Atd., atd.
Hmotařsky vychovaný člověk se těmto otázkám brání a odbu
de je krátce $ Nevím, neznám, je iri. to jedno. Jenomže člověk
není zvíře. Je stvořen /co se týká jeho nesmrtelné duše/ od
Boha a pro Boha.
Slušný a rozumný člověk se neubrání, aby si nedal nebo
nehledal odpověčí. Někdy se však lacino brání : Však jsou
všecka náboženství stejná a člověk si nevybere. Jsou dobří
i špatní lide tam i jinde o Avšak tím nezmizí skutečnost,
že člověk je tvor hledající Boha.
/Pokračování příště/

Různá náboženství
na otázky, o kterých jsme se
zmínili, odpovídají různě.
\
Jsou mezi nimi otázky o existenci Boha,
o Jeho vlastnostech, o jeho vztahu k lidem, o jeho požadavcích
od lidí, o cíli člověka, o jeho věčném osudu, odměně, atd.
Různá náboženství na tyto otázky odpovídají různě. Mohou
být proto všechna stejná?
Mohou vůbec pouzí lidé bezpečně odpovědět na otázky, týka
jící se existence Boha, poslání člověka, mravního řádu?
Moudří lidé snadno pochopí, že pouze Bůh nebo lidé jím
pověření mohou odpovědět s jistotou na podobné otázky.
Mluvil k lidem Bůh? Pověřil svým poselství někoho?
Z Bible víme, že Bůh mluvil k našim prarodičům a k patri
archům, jako Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Později pak
mluvil k Mojžíšovi, kterého s Aronem poslal k israelskému ná
rodu, aby jim sdělil svou vůli a dal životní odpovědi.
Odkud však víme, že Bible nám zaručuje autentické odpovědi
od Boha? 0 tom pojednáme podrobně později.
Víme však z Bible i z historie, že Bůh poslal svého Syna,
aby nás učil a nás vykoupil. Historické svědectví je nám
předáváno od apoštolů a jejich učedníků, z nichž mnozí své
svědectví předali písemně /Církevní Otcové řečtí a latinští/•
Kristus — Syn Boží - své učení předal svým učedníkům :
”Jděte a učte všechny národy křtíce je ve Jménu 0«.i*S+Í4lUS
Kristus založil svou Církev /ne církve ./ na Skále. Kdo
byl tou skálou? Simonovi řekl :”Ty jsi Skála”/Kefas,Petros,
Petra, Petr/. ”A na té skále vzdělám Církev svou11.
0 jiných skalách Kristus nemluvil, ale varoval před faleš
nými proroky, kteří povstanou a svedou mnohé.
Těmi nemusíme rozumět představitele různých církví, nýbrž
jen ty, kteří se odloučili od pravé Církve a začali hlásat
nové křesťanství nebo náboženství.
Pravé náboženství je hlásáno Kristovou Církví, postavenou
na Petrovi, na Skále. Je pro všechny lidi, je všeobecná, je
/řecký řečeno/ katolická, /latinsky/ tmiversální.,’ftímská” je
proto, že Patr - první Skála - zemřel jako římský biskup.
Každý římský biskup /hlava ostatních římských biskupů/ je ská
la, na které stojí Kristova Církev. Není tak nesnadné rozpoz
nat pravou Církev a pravé náboženství.

Lidská práva
Ifezi prvními slovy, která papež Jan Pavel H.
pronesl po svém příjezdu na Filipíny, bylo naléhání
na presidenta Ferdinanda Marcos-e, aby respektoval
lidská práva, i v tom případě, že by tato práva
stála v konfliktu s bezpečností státu»
" Nikdo nemůže ospravedlnit jakékoliv porušení
základní důstojnosti lidské osoby nebo základních práv, která střeží
tuto důstojnost’'.
"Oprávněný zájem o bezpečnost národa, vyžadovaný v zájmu společného
dobra, mohl by vést k pokušení podřídit státu lidskou osobu, a jeho
nebo její důstojnost a práva."

Všichni

jsou

bratři

a

sestry

"Py všichni jsme bratři a sestry, a ve středu Ježíšova poselství
stojí výzva k všeobecnému bratrství", prohlásil Jan Pavel U. mnoho
krát na své cestě - k Mohamedánům jak v Pákistánu tak i na Filipínách,
ve zvláštním poselství k Číňanům a ne-kře stanům v Japonsku.
ODMČHP $ 10,000.00
nabízí katolický časopis Our Sunday Visitor každému, kdo dokáže
kteréholiv z následujících nařčení :
1. Ze katolíci mají zakázáno číst bibli.
2. Že papež zasahuje do americké politiky.
3. Že Katolíci nemohou být věrni vládě USA, protože jsou vázání světs
kým poddanstvím papežovi.
Plus
li. - lh, Jedenáct dalších nařčení-uveřejněná v časopise OSV.
LITERÁRNÍ FOND
JANA ZAHRADNÍČKA
V Los Angele a byl v minulém roce při Klubu československé Kultury
založen Literární Fond Jana Zahradníčka s cílem udělovat, zpočátku
obročně, později každoročně, cenu za nejvýznanmější české básnické
dílo vydané doma či v exilu v uplynulém období. 0 udělování ceny bude
rozhodovat porota sestávající z osobností našeho kritického a literár
ního exilu. Zájemci o přispění na tento fond necht se obrátí na :
CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB - Fond J.Z.
3563 S. Barrington Ave., LOS ANGELES, CA 90066.

DOBROČINNÝ

VEČER

VE

PROSPŽCHL. F. J. Z.

se koná v neděli dne 5. dubna 1981 v "THE MASQUERS" CLUB",
1765 N. Sycamore Avenue, Hollywood, CA.. 90028.
Koktejly v 7 hod. večer, večeře v 8 hodin.
Příspěvek /zahrnuje večeři/ $20.00 na osobu.
Rezervaci adresujte na adresu uvedenou nahoře a přiložte šék vyplně
ný na Czechoslovak Culture dub - nejpozději do pondělí 30. března.

FOR OUR ENGLISH
SPEARING friends
There will be Holy Mass in Czech language March 22nd 1981 - in Our
Lady of Loretto High School at 10:30 A.M. /227 N.Lake Str. West
from Alvarado - North from Beverly Blvd./
Confessions are hear! from 9tk5 AM to 10:15 AM.

Easter Mass in Czech will be said at Loyola High School April l?th
Unused /in a good condition/ furniture, pillows and blankets are
welcome for the use of newcomers to L.A. Also beds, sheets, lamps
etc.

“IN OUR PARISH" - reprinted from the CATHOLIC DIGEST.
A
"In our parish the pastor gives the same sermon Sunday
7XM after Sunday on the parable of the good Samaritan. When(^44 ever he is criticized for this repetition, he always
replies :"Why preach a different sermon? You haven't done
V® anything abort this one yet."
a^tine King
Sickness tends to demoralize a person's thinking. The brave
become cowardly, the strong weak, and the poised flustered. We
fall prey to worries, fear and frustration which normally we put’
aside with ease. If we keep our perspective, we know that todays
pain is not eternal. A few weeks
is only a small part of life. In
OUR PARISH
due time we acquire our balance,
if we learn to take life's blows
with chin up and shoulders back.
"All things work together for good
for those who love God.”

Nobody giving to God can fail to
get a fair exchange.

'IOPLUMBING
uAm/yv
& APPLIANCE / CO.
930 No. Western Avenue
HOLLYWOOD, California 9000U
Tel.: HO 2 - 7281
Refrigerators,
Dishwashers, Disposals,
Ranges, Washing Machines,
«1
Dryers,
—Im Freezers, Air
|
Conditioners,
I etc.

Yoii were right, Father, money isn’t everything!
There s credit cards, charge accounts and
1
travelers checks!"
I

Oznamujeme

České

Varn,

že

bohoslužby

se budou konat v neděli 22. března 1981 v místnostech
Our Lady of Loretto High School, 227 N.Lake Street, L.A.
/NejbližŠí exit z Hollywood FRWY:Alvarado St./
v 10:30 hod, dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 hod. do 10:20 hod.

Po mši svaté bude v sále beseda s občerstvením.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.

Přede mší sv. bude KftíZOVÁ CESTA. PřijcLte včas í
Po besedě bude znovu katechetický debatní kroužek
pro ty, kteří budou mít zájem zůstat.
' Svatopostní doba je zkušební kámen křesťanského smýš
lení. Kdo nemá účast na utrpení Kristově, jak se může ra
dovat z jeho zmrtvýchvstání?
Při svatopostních bohoslužbách vzpomeneme též svátku
sv. Josefa, jemuž je zasvěcen měsíc březen.

Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
Příští české bohoslužby : 19, dubna v Loyola High School.
ADRESA

A

TELEFONNÍ

ČÍSLO

na čegkeho duchovního aprávce t
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
T e 1 e f o n 1 /213/465-0557 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkax/ na číslo domu j U66-2U06.

^oíur
mxuniiiAja^
tuxwi vám

VHODNÉ DÍRKY KE

V S E K

278-1185
PŘÍLEŽITOSTEM

- Ill K zlaté předměty - S VYTEPANOU SHUETOT HRADČAN -

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

krajanská

firma:

ROBERT’S DEWELRy

91113 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANKS . „t»"HIGHLAND PARK
C A M E R A "3
rodiny Vackové
______

HEART OF EUROPE RESTAURANT _J

--------- U76 No.Western - Tel.: H0l-7-891oJ
Denně od 5. P.M.
V neděli od 2. P.M.

Otevřeno :
V úterý zavřeno.

Hlas z krajanského života :

odJOai/nM tmím
EUROPEAN DELICATESSEN
Tel: L67-12ffi
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

HOSPODA ”

U KALICHA"

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90020
Tel. :/213/U62-1Ui66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno : Denně....................... od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
r-\rak 5715 N. FIGUEROA ST., L.A., CA 900112
L/“ Tel. :255-O123,255-15U3,255-5151.
CESKOSLOVENSKÍ ETHNICKÍ
SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kalifornii
přijímá do svých řad nové
Sieny - 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.Bax 709I1,
VAN NUYS, CA 91UO6.- První společný podnik
byl skaut.Mikulášský večírek 6.prosince.

NAVŠTIVTE

NATURAL

ORGANIC

HILL VIEW
HAIRSTYLIST

™

Majitelka

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

JERRY&
H

U

S

MARIE
A

K

Member
Mt 1H on Dollar Club

BUSINESS j 391-6721

NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ
KADEŘNICKÝ SALON

Georgina

t

ZEMAN

20112 N. HILLHURST AVENUE
/2 Bl. S. from Los Feliz Bl./
LOS ANGELES, CALIF. 900B7

Nina INGRIS
heavenly Majitel:
Otevřeno :
nutrition' Pondělí
Pátek t
center

10:3QAM - 6:00PM

Telef.s
/916/
5U1-1771

Sobota s
10:3QAM - lx:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

RESIDENCE t 20U-18h2

Fred Sands Realtors
12108 Venice Soulevard
Loe Angeles, California 90086

e d s in the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH TAKE TAHOE

