VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CTRILA A METODĚJE V LOS ANGELES
SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU A SV. JAKUBA V SAN DIEGU
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"Jako vítěz Pán vstal
z hrobu - áábla pro nás
přemoh' zlobu - strach a
hrůzu se smrti sňal Aleluja í
Zajásejme, s Církví pěj
me : Kristus Pán oslaven
vstal - Aleluja,alelujaí"
SLAVENÍ

VELIKONOC
Křestané východních obřadů se zdraví o velikonocích pozdravem :
"Kristus vstal z mrtvých". "Vpravdě vstal z mrtvých".
Co tato slova, co slovo "velikonoce" říká českému krajanovi? Byla
by to asi zajímavá anketa.
Snad už jenom těm starším - a jenom těm, kteří vyrostli v katolické
víře, - je znám obsah jednoho z církevních přikázání, které se vztahu
je na velikonoční dobu : “ Alespoň jednou za rok se zpovídat a v čase
velikonoční přijmout Nejsv. Svátost Oltářní".
Tato minimální duchovní prakse byla v Církvi již dávno překonána
výzvami papežů k častějšímu přijímání svátostí, ale na druhé straně
u mladších generací v komuistických zemích zanikla ztrátou nebo potla
čením náboženského života.
Přesto i tam zůstane slovo a slavení velikonoc.
Jak budou kalifornští krajané slavit velikonoce?
Část jich přijde na české bohoslužby, část jich půjde na velikonoč
ní bohoslužby v jejich farním kostele, a ostatní - velká většina budou trávit velikonoce jako příležitost k odpočinku nebo k zábavě.
Kristus však trpěl a umřel na kříži za všechny lidi.
A jeho zmrtvýchvstání má rovněž význam a dalekosáhlé účinky pro
všechny krajany, pro všechny lidi.
Nikdo nemusí být nyní na pochybách o správnosti Kristova učení,
o spolehlivosti jeho Církve, o budoucím osudu každého z nás : my
všichni jednou vstaneme
z
mrtvých: k věčné slávě
nebo k věčnému třestu.
Ponechme výčitky svědomí a myšlenkové kolísání mezi obavou a lhos
tejností těm, kteří si svým životem bez Boha připravují věčné zavrže
ní, a raději mysleme na velikonoce jako na poselství Kristova vítězst
ví a jako na záruku našeho zmrtvýchvstání.
Kristovo vítězství je zároveň osobním vítězství? pro ty, kdo přijali
a praktikují Jeho učení. Po Kristově zmrtvýchvstání radostněji znějí
Jeho slova "...Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude živ..."
Nezáleží proto tolik na tom, jak dlouho a kde budeme žít, kolik ma
jetku a titulů nahromadíme, nýbrž hlavně na tom, jakou duchovní bilan
ci ze svého života podáme věčnému Soudci.
Pro věřícího kře stana velikonocemi není jen Boží Hod velikonoční.
Doba velikonoční začíná dobou postní, která nás má připravit na radost
né velikonoce. Bezprostřední přípravou je Svatý týden, počínající Květ
nou nedělí a končící Svatým triduem : Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem
a Bílou sobotou. Tyto tři dny, pochopíme-li jejich obsah a význam,
jsou vstupní branou do radostného slavení Kristova zmrtvýchvstání.
Použijte, krajané, těchto dní k upevnění a růstu Vaší víry, naděje
a lásky, a k bližšímu spojení s Bohem.

There will be Holy Mass in Czech language :
Los Angeles - Loyola High School, 1901 Venice Bl... April 19th
San Francisco - Loyola Hall, SF Univers. Campus......... April 26th
San Diego - Convent of Benedictine Sisters................. May 23rd
For information call : San Francisco: Mrs.M.Holubář 58U-53H
San Diego :
Mrs.M.Carlisle 295-1718
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[lU-year old pianist - Eduard Ingris, Jr.- who won a number of
championships and competitions - is selling his first Album
LP RPM Stereo-record _ Obtainable at our address or on :
Eduard Ingris, P.O.Box lbb3h, SO.LAKE TAHOE, GA 95702.
'PAID - When St. Frances Cabrini was running the charit,
'able institutions she founded, and bills came in which she
was hard-pressed to pay, she was known to stamp them "PAID”
and send them back. Tn an accompanying note, she would ex
plain gently that she knew the sender wanted to contribute
to God s work, and so she was saving them a lot of time and
trouble. No one ever sent a second bill.
/Chicago Tribune,

The persan who has
lost
is no better than the man who
denies Him. - Pray to
God but row for the shore

contact with God
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PLUMBING & APPLIANCES

£30 No. Western Avenue
HOLLYWOOD, California 9000b
Tel.j HO 2 - 7281
Refrigerators
Dishwashers,
Disposals
Ranges,
Washing Machines
Dryers,
Freezers. Air
mditioners
etc.
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“It says here that women ma}' now act as lectors
and commentators.’*
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- lil K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

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

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY
91*13 Britton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

"HIGHLAND PARK
C A M E R A "

rodiny Vackové

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
5715 N. FIGUEROA ST., L.A., CA 900h2
Tel. 1255-0123,255-15u3,255-5151.

h7ó No .Western - Tel.: HO-7-891COtevřeno :
Denně od 5- P.M.
V neděli od 2. P.M.
V úterý zavřeno.

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.Bax 7091*,
VAN NUYS, GA 911*06,- První společný podnik
byl skaut.Mikulášský večírek 6.prosince.

Hlas z krajanského života :

odXamis&i umím n^taAětíEUROPEAN DELICATESSEN
Tel: U67-12&!
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

HOSPODA "U KALICHA“
5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, GA 90028
Tel. :/213/L62-Ui66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno : Denně....................... od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

NAVŠTIVTE

NATURAL

ORGANIC

N 0 V í ČESKOSLOVENSKÝ
KADEŘNICKÝ SALON

HILL VIEW
HAIRSTYLIST

™

Majitelka

"The Line with the Sunshine"
KUPUJTE
ZDRAVOPRODUKTY
krajanské firry
" N A T U R E 'S
LIFE"
ve všech zdravoobchodech
I Health Food Stores /

Georgina

:

ZEMAN

20L2 N. HILLHURST AVENUE
Phone :/213/
/2 Bl. S. from Los Feliz Bl./
665 - 0627
______ 90027
LOS ANGELES,, CALIF.
Open : TUESDAY through SATURDAY
- Také "Sculpture Nails" >

JERRY&
H

U

S

MARIE
A

K

Ufember
Mt TH on Dollar Club
BUSINESS : 391-6721

heavenly ^el: Ntaa mGR3S
nutrition7 Oteleno :
- Pátek :
centerf ”Pondělí
“J
10:3QAM _ 6:00PM

Telef.:
/916/
51*1-1771

Sobota :
10:30AM - h:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

RESIDENCE : 20L-18L2

Locat eí d : in the

Fred Sands Realtors
12108 Venice Boulevard
L03 Angeles, Californie 90066

"SKI RUN SHOPPING GENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH LAKE TAHOE

GRATULUJEME
ED0V5K0VI
Edoušek, syn manželů Eduarda a Niny
Ingrišových ze South Lake Tahoe, již není
malým chlapcem, kterého jsme v L.A. znali
od dětství, nýbrž je ll.letým pianistou,
který je znám v uměleckém světě pod jmé
nem EDUARD INGRIS, JR.
Začátkem března t.r. přinesly noviny
"Lake Tahoe News" a "Tahoe Daily Tribune"
zprávu, že Eduard Ingris, Jr. bude mít
koncert v High School Little Theatre.
Koncert pořádala "Community Concert
Assn.", která je oddělením newyarkské
"Columbia Artists Management Tne."
Na programu byla klasická díla známých
hudebních mistrů včetně jeho otce Eduarda Ingriše, St., který s ním
předvedl některé čtyřruční skladby.
Mladý Eduard získal svou hrou na piano již několik čestných odměn a
vyznamenání, a má již slíbená další angažmá jak v USA tak i v cizině.
Nadějný umělec vydal LP 33 1/2 RPM Stereo-desku, na kterou nahrál
většinu klasických skladeb svého koncertu. Deska bude k dostání při na
ší velikonoční besedě po našich českých bohoslužbách v sále Loyola H.S.
19. dubna - za $6.90. Očekáváme, že si ji mnozí krajané rádi koupí nebo
objednají na : Eduard Ingris. P.O.Box lhh3ů, SO. LAKE TAHOE, CA 99702.
Přejeme EdouŠkovi v jeho ícarieře mnoho úspěchu, vytrvalosti v prac
ném cvičení a vděčnost Bohu za jeho velké dary.

OZNÁMENÍ ;
----------------------------

LITERÁRNÍ FOND

JANA
ZAHRADNÍČKA

V Los Angeles byl v minulém roce při Klubu Československé Kultury
založen literární fond Jana Zahradníčka s cílem udělovat, zpočátku
obročně, později každoročně, cenu za nejvýznamnější české básnické
dílo vydané doma či v exilu v uplynulém období. 0 udělování ceny
bude rozhodovat parata sestávající z osobností našeho kritického a
literárního exilu.
Zájemci o přispění na tento fond mohou zaslat svůj dar na :
CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB - FOND J.Z., Account No. 32-17616-6,
PACIFTC FEDERAL SAVINGS, 12339 Venice Blvd., LOS ANGELES, CA 90066,
T1SA*
Tisková služba Klubu československé kultury

bude se konat v CTIAMCA Báného Statě Park oa 1U. června do
™
21» června 1981. Poplatek bude
pro členy,
pro nečleny.
Vyšší poloha, listnatý les a krásná krajina poskytuje zdravý a pří
jemný pobyt.
Další informace budou oznámeny pozdSji. Volejte na:/71h/5>31-18h3.
Luboš Jednorožec, 16UO9 Mt.Keller C.,F(XTNTAIN VALLEY, CA 9270&.

SNADNÉ

NÁBOŽENSTVÍ

?

V USA se ptali novinářů a profesorů, která je podle jejich '
názoru nej důležitější událost světových dějin.
Na prvním místě : objevení Ameriky, pak vynález knihtisku,
na třetím : Lutherova reformace, vyhlášení svobody USA, vy
nález parního stroje, žárovky a optické čočky a na čtvrtém
místě : narození Kristovo - vedle roentgenu a prvních pokusů
o let. Tak málo si cení Američané Krista C Křesťanská Evropa
by asi neodpověděla lépe. Pro mnohé je křesťanská víra něco
vedlejšího, ’’koníček”, laciné zboží...
Čteme křiklavé reklamy:’’Anglicky snadno a rychle? ""Matemartika bez námahy?" Co všechno se dnes neudělá lehce? I umírání
- s injekcí? Proč někdo nepřišel na nápad: "Náboženství - snad
no a rychle.” "Svatost bez námahy? £ dolarů zálohy?"
To není žert. Stačí pročíst si některé náboženské knihy či
slyšet přednášky. Už se podnikají pokusy - snad i dobře míně
né - lidem náboženství ulehčit a tím je získat pro víru, fíekne se jim, že to vlastně není těžké věřit, být dobrým křesťa
nem* Ve skutečnosti jsou tyto metody leží
Být křesťanem je těžké. Tomu neodporují slova Páně :”Mé
jho netlačí a moje břemeno netíží”/Mt 11,30/. Tato slova pla
tí dobrému křesťanu při pohledu na bezutěšný život nevěrce.
Pro nevěřícího nemá život smysl a křesťanské učení o druhém
Životě je zbožný sen, přelud, útěk před obtížemi. Francouzský
nositel Nobelovy ceny Monod řekl, že člověk je jen “cikán na
okraji universa, které je pro jeho hudbu hluché a lhostejné
k jeho nadějím, utrpení a zločinům. ”
Jsme my "lidé” skutečně sami na vesmírné lodi "zemi"? Je
naše bytí nesmyslný produkt slepého běhu světa? Na to odpoví- '
dá Syn Boží, Kristus: nejsme sami, člověk se nemusí utíkat do
náboženského sebeklamu. Bůh existuje, mluvil k tomuto světu,
narodil se na tomto světě a chce nás skrze svého Syna přijmout '
do věčného života na onom světě.
Tento Kristus žádá však něco i od nás: boj proti zarputilým
nepřátelům v nás /hřích/, kolem nás /zlý svět/ a pod námi /Sa
tan/. Není to lehké. Staré přísloví říká: "Kočárem se člověk
do nebe nedostane?" A Kristus žádá: "Kdo chce jít za mnou, zřek
ni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj
mě. "/Luk.9,23/ Člověk chce ochranu před utrpením a bojem, Bůh
chce, aby se člověk v utrpení a boji osvědčil. Při svém Nane

bevstoupení
neřekl Ježíš:"Tak jděte
doraů a udělejte si pohodlíčko/’
Řekl; "Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium... "/Mk.16,15/ ’’Když pronásledovali
mne, budou pronásledovat i vás."/Jan 15,20/
Kristus žádá, abychom se zasadili pro CELÉ jeho učení, aby
chom přijali VŠECHNA jeho přikázání. "Učte je zachovávat VŠECH
NO, co jsem vám přikázal. "/Mt 28,20/ Chce, abychom přijali ce
lou posvěcující pravdu a ¿lost. Nechce nic polovičatého.Křes
ťan proto stále bojuje za právo na život, za manželskou věr
nost, ochranu víry. ..í Ústy sv.Petra žádá Ježíš,"abychom Boha
poslouchali víc než lidi.”/Sk 5,29/ A říká, že kdo miluje ro
diče víc než jeho, není Krista hoden.
Být křesťanem neznamená tedy něco přidaného k životu či ja
kási životní kosmetika. "Křesťan na úsporném plameni”/P.Lippert/
je odpadkový křesťan. "Pohovkové křesťanství" je výprodej křes
ťanství, jeho falšování a konec. Kristus chce záchranu duší a
to pro věčný život. Nesmíme křesťanství oslabovat, měnit v so
ciální zlepšování světa a v instituci, která zkrášluje život.
Být křesťanem je těžké - počítáme-li s nekompromisním bojem
proti onylu a hříchu, i v protikladu v bezútěšné nevěře. Tři
výhledu na odměnu věrnosti ve věčné dokonalosti je to však
lehké."Vý, kteří jste mě následovali při obrodě světa, až Syn
člověka zasedne na trůn své slávy, usednete také vy na dvanáct
trůnů.. ”/Mt 19,28/
To platí pro všechny křesťany. Neboť "utrpení tohoto času
nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v budoucnos
ti zjeví./Řím 8,18/ Sv.farář z Arsu řekl:"Údělem dobrého křes
ťana je všechno zlo světa; ale nebe je dost bohaté, aby ran to
zaplatilo." Jistý kaplan naříkal:"Pane faráři,všechno jsem
s mládeží zkusil: šel s nimi do kina, na fotbal,uspořádal ta
neční. výlety, a přesto nejdou do kostela." Pan farář mu na
vrhl: "Což kdybyste to zkusil s náboženstvím?"
Ano - mladí lidé potřebují náboženské vyšší ideály. "Kdo to
dělá mladým lehké, dělá jim to těžké", řekl badatel v oboru
chování prof .Walter Kónig. Stejně i jeho jmenovec, vídeňský
kardinál: "Byla velká chyba v naší práci s mládeží, když jsme
se domnívali, že lehce udělané křesťanství přitáhne houfy mla
dých <= Opak je pravda: čím víc se od mladého člověka žádá, tím

DO VĚČNÉMO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLIALOIS
KOHOUT-LEOOQUE
Alois K. Lecoque se narodil v Praze 21.břez
na 1891. Zemřel v Los Angeles 7.března 1981 a
byl pochován v Hollywood Memoriál Park 1Á.břez
na 1981.
To jsou životní data malíře a autora, jehož
malby visí na významných místech světa a jehož
knihy se nalézají mezi knihami krajanů a jeho
přátel. Jedna z jeho knih má titul: "Můj přítel
Renoir."
Na křtu se stal Alois křesťanem, avšak mluvit
o této jeho hodnosti nám zabraňuje pravidlo:"De
mortuis nisi bene". Jenom Bohu a těm, kterým to
zjevuje^ je znám jeho věčný osud. I za něho ze
mřel Kristus a se obětoval na dřevu kříže.-RiPÍ
MILADA

KLAUZ-KUENZLEI

Při posledních bohoslužbách byla za ni sloužena mše svátá. Její obraz
a životní data však uveřejníme v našem věstníku, až nám budou k disposici.
Vyslovujeme zatím jejím rodičům pp.Bohumilu a Jarmile KLanzovým, a rovněž
jejím sourozencům, upřímnou soustrast.

VÁCLAV

VA S 1 ÍEK

Až dosud jsme dostali jen zprávu o jeho smrti a pohřbu, ale uveřejníme
jeho fotografii a zprávu, budcu-li nám dodány. Upřímnou soustrast jeho
rodině '

SLOVENSKÉ BOHOSLUŽBY
----------------------------------------------------------------------- budou se konat v neděli
dne 21. června 1981 - o 10:30 hod. dopoledne - v kapli St. John Bosco High
School - 136UO S. Bellflower Blvd., BELLFLOWER, CA 90706.
Informace podá : Bev. Aloysius Pestun, S.D.B. - Tel.: /213/ 867-2753.
SNADNÉ NÁBOŽENSTVÍ ? -/Pokračování se strany 7./

víc se cítí vyprovokován, aby toho dosáhl í"
Mladí chtějí ideály křesťanství, jinak hledají vzory jinde a najdou modly.
I pro dospělé platí, že život není hračka - tím méně utrpení a smrt. Jen
křesťanství zná odpovědi na otázky o posledních věcech člověka : "Sám, křes
ťanům, dává víra větší moudrost a živější poznání základních věd života než
ateistovi s deseti doktoráty. "/Leppich/
Tím je křesťan bohatší než kuwaitský šejk, který vydělává denně 20 milio
nů dolarů. A na onom světě bude křesťan, kterému se dostane spásy, bohatší
než největší multimiliardář světa, Ježíšovi “patří všechno", je to panovník
všehomíra, nesesaditelný - a ti, kteří jsou v nebi, jsou jeho spoluvladaři
"na konci bez konce"./Sv.Augustin/
Je nesnadné být křesťanem v životě, ale oblažujíd při umírání. Ať v nás
rok 1981 probudí vědomí o nevýslovné ceně křesťanství, a snahu toto Štěstí
nikdy nepr omámit.
/Přetištěno z "KLUBU", měsíčníku Katolické Misie ve Švýcarsku, ročník 81/

K stříbrnému výročí
kého biskupa

JANA

biskupského svěcení našeho česko-americL.

česká Misie v Kalifornii

MOHOVSKÉHO

přeje naše

mnoho zdraví a Boží požehnání '

Mnogaja

lieta

'

PA STO RAC N IHO

ZÁPISNÍKU '■
Svatopostní b o h o s 1 u ž b y
V minulém věstníku bylo napsáno, že svatopostní
doba je zkušební kámen křesťanského smýšlení. Mohl
mít proto velmi špatný dojem o křesťanském smýšlení českých krajanů
v Los Angeles, kdo by je posuzoval podle účasti na českých postních bo
hoslužbách. Nikdo z nás si také o tom nedělá ilusl. Pevně věřící a uvě
domělé křesťany mezi českými krajany by musel někdo hledat s lucernou.
Přesto však doufáme, že Bůh, který soudí podle jiných měřítek než jsou
davy, hluk a reklama, má porozumění s našimi obtížemi, okolnostmi a
vzdálenostmi, a jistě oceňuje dobrou vůli těch, kteří se snaží represen
tovat umlčený národ ve vlasti, posilovat zotročené křesťany a být vyzna
vačem Kristovým bez fanfár a bez lidské okázalosti,! když ja jich málo i
Svatý týden
a velikono c e
V knize "Panna Maria mluví ke kněžím" se často mluví o tom, jak ne
přítel Boha a lidí různými triky a mámením odvádí lidi od duchovních
zájmů, od myšlení na Boha* jejich spásu, jejich vykoupení, jejich du
chovni dary, hodnosti a vysady, a obraci smýšlení lidí k časným, hmot
ným a bláhovým věcem. To můžete sami poznat, srovnáte-li nynější způsob
slavení svátků, vánoc, velikonoc atd. Místo Ježíška převzal Santa, Kris
tovo zmrtvýchvstání zajíček, památku všech zemřelých a všech svátých
halloween, atd.
Avšak i letos Církev bude zachovávat Svatý týden, slavit velikonoce
a rozdávat nadpřirozené dary Boží. Záleží jen na Vás, zda o ně budete
mít zájem nebo zda zůstanete duchovními
žebř áčky.

Sbírka na "Kněžský dorost11
Tato sbírka vynesla při posl. bohosl.
v Los Angeles ................................
$ h2.75
Pán Bůh zaplať všemi

Sbírka na "Stavební Fond"
Ray Dvorský /za březen/................. $ 5.00
celkem $ 3795.50
V e 1 e h r a d y

Na potřeby Velehradu v Chicagu a
v Římě /poutní dům pro krajany/ bylo po
sláno z Dámského fondu naší misie po
$200.
Za rámeček
Mr. Frank Kučera, který pravidelně po
máhá připravovat sál pro české bohosluž
by a besedu, sám telefonoval předem, že
je připraven, ale po několik večerů nebu
de ho moci zastihnout doma. Pak skutečně
přišel pomáhat, ačkoliv měl chřipku.

©^ tm ai mtm jj e m ®

Ceskž

VELIKONOČNÍ

bohoslužby

se budou konat v neděli dne 19. dubna. 1981 v kapli Loyola
High School, 1901 Venice Blvd./mezi Normandie a Vermont/,

v 1O;3O hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi bude od 9:30 hod, do 10:1$ hod.

Svěcení velikonočních pokrmů /vajíček, pečivá/ bode při mši svaté.
Po mši svaté bude na trávnících před kaplí "sbírání
velikonočních vajíček” pro děti za vedení pí Jiřiny Cymbálové.
Prosíme všechny, aby přinesli do kuchyně p e Č i v o ,
zákusky a barvená vajíčka pro pomlázku /do kaple/.
Vrazte
vypůjčené
knihy'
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce 1
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90027.
Telefon: /213/^S5-0557 -neozvtt-11 se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo dom : L66-21O6.

ADRESA

velikonoční
ceske
BOHOSLUŽBY vSAN FRANCISKU
budou se konat v neděli dne 26. dubna 1981 - o 10:30 hod.
dopoledne - ve větším sále v přízemí LOTOLA HALL proti
universitnímu kampusu.
Vchod do Loyola Halí je jednak z Parker Avenue,
jednak z parkoviště.
Vjezd na parkoviště je z Turk Street.
Doprava autobusem jako dříve : Zastávka autobusu č.£ na
Fulton Street.
jsou
srdečně
zváni*
Všichni
V^»Z.D NA PARKOVIŠTĚ
tu^r st

ČESKÉ BOHOSLUŽBY V SAN DIEGU
budou se konat v sobotu dne 23 .května v konventě Sester
Benediktinek. - Podrobnosti v příštím Čísle věstníku.

