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KRÁLOVNA
HÁDE
Nepíši tyto řádky
pro nevěří c í
krajany. Kdo má po
chybnosti o existenci
Boha, o Božství Kris
tově, o věčném životě,
o učitelském poslání
Církve, ten nemůže po
chopit úlohu, kterou
Marie z Nazareta hra
je v dějinách lidstva.
Věřící ji nazývají
Královnou andělů, pa
triarchů, proroku, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen, všech svátých, bez poskvrny
prvotního hříchu počatou, nanebevzatou, posvátného růžence, královnou
míru... Avšak její hlavním titulem je "Matka Boží”.
"Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti
naší. Amení "
Maria nedala vznik Bohu, avšak stala se matkou Krista, který je Sy
nem Božím. Proto jí říkáme "Matka Boží".
Může být větší matky? Může se jí některá matka v dějinách vyrovnat?
Maria však je nejen "Matkou Boží", ale je i "naší matkou". Mou i
každého z Vás, zvláště těch, kteří byli znovuzrozeni v Kristu. Všichni
však jsou vykoupeni Kristem, a proto v š i, c h n i lidé ji mohou a
mají považovat za matku.
Maria je a chce být matkou každého z nás. Dokázala to všestranně.
Lidé většinou netuší - a jsou to i lidé, kteří se považují za věří
cí -, jaký úkol hrála a dosud zastává Maria ve spasitelném procesu
každého člověka.
Museli byste pročíst aspoň Čtyřdílný spis, který jsem Vám ke čtení
doporučil ještě dříve, než jsem mezi Vás přišel do Kalifornie. Je to
kniha, která se nalézá v naší půjčovně knih, ale která nenašla mnoho
Čtenářů /našla-li vůbec někoho, kdo ji přečetl od začátku do konce/.
Nuže, museli byste jpřečíst a promeditovat toto dílo ctih. Marie z Agredy, abyste aspoň částečně pochopili dějinný význam Marie, která je
diná byla počata / od jejích rodičů Anny a Joachima/ bez zatížení dě
dičného hříchu, v němž se všichni rodíme. /Zase nový otazník?/
Maria je královnou máje, královnou celého roku, celého našeho živo
ta, a kdo je věrným jejím poddaným, jejím synem, je věrným i jejímu
Synu. To je smysl jejího kralování.
"Kdož by mohl všechnu slávu Tvoji, zde na světě ústy vyznati?...
Byň celého světa jazykové chtěli chvála mluviti o Tobě,
to by vše přec ještě nebylo, co by k Tvé chvále postačilo*"
Kdo by nebyl rád, že má matku, Matku, která má zájem nejen o jeho
časný život, o jeho hmotné záležitosti, ale též - vlastně především o jeho věčný život, o jeho věčnou budoucnost, o jeho spásu? Proč tedy,
proč se k ní neznáme, proč se k ní jako k matce nechováme?

ZAMVSLETÉ SE!
Zdálo se, že při letošních veli
konočních bohoslužbách byla návště
va krajanů rekordní. Zdálo se :
podle hluku, který při mši vnikal
do kaple z chodby a se schodiště
před residencí, by se dalo soudit,
že se velká řada krajanů příliš ne
snažila se dostat do kaple, kde se
ještě mohlo nalézt volné místo.
Tázali se mne pak někteří, jaké
jsem měl dojmy.
Tím hlavním snad byla myšlenka,
která mi již několikrát vstoupila
na mysl, že po stránce duchovní je
tak velké shromáždění krajanů málo
vhodným prostředkem k oživení a
k prohloubení víry.
Vnucovala se zde otázka, co vlastně způsobilo mimořádnou. účast na čes
kých bohoslužbách, zda to oyl dé§£. který zabraňoval jet k moři nebo na
hory, či jen touha setkat se s přáteli nebo něco podobného?
Postrádali jste slavnostní a inspirační velikonoční kázání? Jestliže ano, pak jste nebyli sami, kdo se cítil nespokojen. Při únavě, zaviněné
jednak nedostatkem pomocníků jednak nepředvídanými okolnostmi, ukázala se
má snaha tlumočit Vám velikonoční radost nad zmrtvýchvstáním Kristovým vel
mi neúčinnou. Milost Boží však není vázána slovy kazatele, a při mši svaté
obětujícím i obětovaným je sám Kristus.
Je třeba uznat ochotu dvou pomocníků /Mr.Zavřel a McoStrunz/ při sobot
ních přípravách, obětavost pí Batlíkové při obstarání párků, a všech ostat
ních /v kapli, v kuchyni, při prodávání lístků/, pí J.Cymbálové a jejích
pomocnic při ’’hledání vajíček", ba i těch, kteří nezaponaněli/y/ donést bar
vená vajíčka a zákusky do kuchyně. Těm všem patří naše díky. Jestliže však
celá slavnost vzbudila u někoho dojem nearganizace, ten a my všichni, si
máme uvědomit, že nestačí pár rukou, aby byla připravena kaple a velký sál
pro takové množství lidí. Pouhá skutečnost, že se jen výjimečně někdo při
hlásí k přípravě našich bohoslužeb a slavností, svědčí, že je mezi krajany
jen málo lidí, kteří o české Misii říkají "naše Misie" a myslí to opravdově.
Jsou zde také někteří, kdo se domnívají, že pouhé 2-3 hodiny naši bese
dy nestojí za to, aby se organizovaly výstavky, dekorace, atd. Sám se spí
še domnívám, že v tomto směru konáme až příliš málo, chceme-li českým dětem
a mládeži poskytnout obraz naší národní a náboženské kultury. Kdybychom jim
chtěli zpřístupnit aspoň část z toho, co jsme sami poznali nebo o čem víme,
museli bychom vyvinout větší úsilí. Dvě ruce však na to nestačí.
Pokud si sami vážíme našeho národního dědictví, které ve vlasti atheistická propaganda záměrně potlačuje, pokud chápeme, jaký duchovní přinos
představuje znalost jiného jazyka, pak si můžeme uvědomit blahodárný vliv
na naši mládež, slyší-li takové množství mluvit a zpívat, i se modlit, čes
ky nebo slovenský.
Je jen třeba litovat, že tyto kladné hodnoty jsou ve velké míře znevažo
vány nedisciplinovaností, řekněme to raději Česky : nalež
snad většiny
krajanů. Shromáždění, které se nedá ztišit pro vyslechnuti řečníka /duchov
ního správce či jiného/ prostě proto, že se chce bavit, dává si samo sobě
nepříznivé vysvědčení, a dává špatný příklad těm, od kterých vyžadujeme ká
zeň /či už ani nevyžadujeme?/.
Způsobí-li tato slova zlou krev nebo kritiku, místo odhodlání k nápravě,
tím se jenom urychlí rozhodnutí, kterému se asi nevyhneme.

Velikonoční
bohoslužby
Je o nich /v Los Angeles/ pojednáno na předcházející
straně, /v San Francisku/ na poslední stránce. Jaký bu
de asi rozdíl, co se týká návštěvy, při májových boho
službách v Los Angeles?
Májové bohoslužby
Pokud dovolí počasí, připravujeme v Los Angeles májový průvod po mši
svaté po hřišti a trávnících školy Our Lady of Laretto, a v San Diegu
kolem sálu.
Sbírka na kněžský dorost
V Los Angeles dne 19. dubna 1981........................................................... § 183.10
V San Francisku dne 26. dubna 1981 ....................................................... $ 7U.H
Všem dárcům vřelé : Pán Bůh zaplač *
Sbírka na
stavební fond
Raymond Dvorský /za duben/ ................................................................. $
5.00
celkem
$ 3800.50

Velehrady
P. Vojtěch VÍT, OSB z Qiicaga zaslal v tyto dny pí Haně Hodkové, po
kladní Dámského Fondu ff.K. Seská Msie v Los Angeles,poděkování za pří
spěvek na Velehrad, v Chicagu /$200/. Totéž učinil P. Vojtěch Hrubý,SDB
za římský Velehrad - poutní dům.
Půjčovna knih - dosud čeká, aby mohla sloužit krajanům
k rozšíření náboženských vědomostí,
k povzbuzení ducha a k posílení národní Ministrant »ZVONEK"
ho uvědomení. Sada krajanů však dosud
nevrátila vypůjčené knihy, což nás zdržu
je v reorganizaci naší půjčovny.
Zasílání Věstníku
Uslyšíte-li od někoho, že již nedostáv?
náš Věstník, můžete mu sdělit, že jsme
přestali zasílat Věstník těm, kteří delší
dobu se neozvali, a proto jsme na pochy
bách, zda jejich Věstník neposíláme na
špatnou adresu. Přes sto čtenářů dostalo
2x upozornění a dotaz stran jejich adre
sy. Ani tucet na to nereagoval.
Hlas Národa
Každý krajan by měl odebírat tento ka
tolický a krajanský časopis i za cenu oběti. Některým krajanům, o kterých se
domníváme2 že jej neodbírají, předplatíme
»Hlas» na krátkou dobu a doufáme, až sami Otec s "Vy jste tu ještě?"
ZVONEK :»Kdo vytrvá až,do
seznají jeho užitečnost, že si jej dále
konce, ten bude spasen*"
budou předplácet.

VEŘEJNÁ UHŽLECKÍ
SOUTŽZ
Výběr Českých umělců pro práce na výzdobě kaple Panny Marie Hostýn
ské v chrám Neposkvrněného Početí P. Marie ve Washingtonu pokračuje.
Umělci v oboru sochařském, malířském, řezbárském, sklářském a ji
ných uměleckých řemesel, kteří mají zájem podílet se na tomto krásném
díla, mohou dopsat na adresu s
Msgr. Ludvík Němec, Chestnut Hill College,
9601 Germantown Avenue
CHESTNUT HILL, PA 19118, USA
a vyžádat si bližší informace a inst
rukce.
Práce na výstavě této české svatyně jsou již v plném proudu a je
na českých umělcích, aby vnitřní dekorace se stala vzorem českého
umění ve Spojených Státech Amerických.
Proto zveme umělce po celém světě, aby se zúčastnili.
Pište na adresu uvedenou nahoře.

LITERÁRNÍ

OZNÁMENÍ
FOND
JANA
ZAHRADNÍČKA

V Los Angeles byl v minulém roce při KLUBU ČESKOSLOVENSKÉ KULTURY
založen literární fond Jana Zahradníčka s cílem udělovat, zpočátku
obr očně, později každoročně, cenu za nejvýznamnější české básnické
dílo vydané doma či v exilu v uplynulém období. 0 udělování ceny bu
de rozhodovat porota sestávající z osobností našeho kritického a li
terárního exilu.
Zájemci o přispění na tento fond mohou zaslat svůj dar na :
CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB - FOND J.Z., Account No. 32-17616-6,
PACIFIC FEDERAL SAVINGS, 12335 Venice Blvd., LOS ANSELES, OL 90066,
USA.
Tisková služba Klubu československé kultury
Byli jsme požádání o uveřejnění této zprávy organizací
RELIEF FUND FCR CZECHOSLOVAK REFUSES
ADINA MANDLOV Á
V LOS ANGELES

Ve čtvrtek dne 21. května 1981 bude ve velkém sále Sokolovny promítán
český film "Noční motýl'1, v němž účinkuje film, herečka Adina Mandlo
vá, která bude přítomná. Po filmu bude společná beseda s dotazy.
Začátek : 7:30 P.M. - Vstupné je tax deductible česká kuchyně bude otevřena v Sokolovně od 5 hodin odpoledne.
Výtěžek bude věnován na podporu nově příchozích krajanů.
Pořádá : Relief Fund for Czechoslovak Refugees, Inc.

bude se kcnat v CTYAMAGA Rancho Statě Park od lli. června do 21. Červ
na 1981. Poplatek bude | H5 pro členy, $ 65 pro nečleny.
Vyšší poloha, listnatý les a krásná krajina poskytuje zdravý a
příjemný pobyt.
Další informace budou oznámeny pozdě ji. Volejte na:/71U/531-181i3.
Luboš Jednorožec, 16hO9 Mb.Keller C., FOUNTAIN VALLEY, CA 92708._____

Náboženství

-

postoj

k

Bohu

Náboženství představuje vztah či postoj Slováka k Bohu.
Tento vztah muže být kladný nebo záporný. I naprostá lhos
tejnost může být považována za záporný postoj. Je totiž víc
jak známo, že i v Slováku, který se úmyslná nezajímá o ná
boženství, se ozývají hlasy svšdond. které vyžadují od rozu
mového tvora nájakou odpovčd. Odpírá-li si Slovák dát odpo
věď, již tím se staví do negativního postoje.
Jsou lidé, kteří pokládají náboženství za soukromou zále_
žitost, ke které lze zaujmout určitý postoj nebo se jí vyhý
bat. I mezi inteligenty se naskynou lidé nemyslící,
kteří se vyhýbají odpovědi, před kterou je staví náboženství
nebo životní zkušenosti. Takoví lidé se od nerozumných tvorů
/zvířat/ mnoho neliší, co se týká myšlení.
Konečná jsou lidé, kteří se snaží setřít rozdíl mezi mrav
ním dobrem a zlem, většinou z toho důvodu, že nemají stateč
nost se postavit proti zlu nebo dokonce si zlo oblíbili. Hmotařské smýšlení a toužení je samo již takovým zlem.
nKdo je z pravdy, slyší můj hlas1’, pravil Kristus před
Pilátem.
Jsou lidé, kteří dávají přednost lži, a proto nehledají
Krista, nehledají Boha.
Jsou lidé, kteří nemají zájmu slyšet jeho pravdu. Někdy
jenom proto, že se obávají trestů za své špatné skutky. A
proto se chtějí vyhnout zodpovědnosti a trestu. Mohou se
však jim vyhnout?
Jaké má být naše náboženství?
Jaký má být náš postoj k Bohu?
Byli a jsou lidé, kteří se domnívali nebo domnívají, že to
sami vědí. Někdy se odvolávají na to, že jim to zjevil Bůh.
Tak tvrdil i pan Smith, zakladatel Mormonů.
Ani Aristoteles přes všechno jeho rozumové poznání Boha
jako Tvůrce všehomír a, jako nej vyšší duchové Bytosti, jako
soudce a odplatitele morálních koňů Člověka, nečinil si ná
rok na to, aby mluvil o postoji člověka k Bohu. Snad tušil,
že je to věcí samého Boha, aby tento postoj člověku určil a
zjevil.
židé i křesůané jsou přesvědčeni, že Bůh toto učinil. Sta
rý i nový Zákon o tom mluví v Bibli. Zatímco ve Starém Zákoně

Bůh zjevoval svou vůli skrze vyvolené lidi, v Novém Zákoně
tak učinil skrze svého Syna, který jako slíbený Mesiáš při
šel zákon "naplnit"♦
Jaký má být náš postoj k Bohu podle Starého i Nového Zá
kona?
Společným poselstvím obou je požadavek : "Milovat Boha
z celého srdce svého, z celé duše své a z celé mysli své."
To je největší a první přikázání. To je též základ k pra
vému náboženství. K tomu Kristus připojil druhé přikázání :
milovat bližního jako sebe sáného. A dodal :"V těchto dvou
přikázáních záleží celý Zákon i Proroci".
Protože náboženství spočívá v tomto postoji k Bohu a
k bližním, nemůže být náboženství považováno za "pouhou
soukromou záležitost jednotlivců."
Základ a smysl náboženství je láska k Bohu a k bližním.
Usuzující člověk snadno pochopí, že tento postoj lásky
k Bohu a k bližním nemůže být vydán libovůli člověka. Bůh
bude soudit a odměňovat intenzitu a jakost této lásky, a
nikoliv člověkí Proto nemůže být v moci člověka, aby tento
postoj lásky k Bohu a k bližním libovolně určoval nebo usměrňoval.
Kristus řekl : "Kdo mne miluje, zachovává má přikázání".
Lehce se tedy pochopí, že vyplněním lásky k Bohu a bližním
je poslušnost k vůli Boží.
Jestliže se jedná o poslušnost k Bohu, který je ztotožňo
ván s Dobrem, Otcem, který je svátý} spravedlivý, milosrdný,
láskyplný a věrný, pak by neměla být poslušnost k jeho vůli
nějakým problémem.
Problémem však je pro naši svobodnou vůli a pro náš sklon
/ pro dědičné zatížení prvotním hříchem,/ ke zlému. Náš rozum
je zatemněn a naše vůle zeslabena.
Kdo by toto někdy nekonstatoval? Kdo by si toho aspoň
někdy nebyl vědom?

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI:
ING. MILADA , rozená KLAUZOVÁ
V minulém věstníku jsme 0 ní přinesli krátkou zprávu s příslibem uveře jnění dalších životních dat, budou-li nám zaslána.
"Koncem měsíce února zemřela v Redondo Beach ve věku 36 let Ing. Milada,
rozená ELauzová. Narodila se 19.května 19UU v Praze. Po vynuceném odchodu
rodičů do exilu prožila svá dívčí léta v Casáblance v severní Africe. Po
několikaletém pobytu tam emigrovala s rodiči do Ameriky a s nimi se usadila
v Los Angeles. 51a ve volbě povolání ve šlépějích svého otce, českého inže
nýra. Graduovala na UCLA a po 12 let pracovala jako elektronický inženýr
u firmy TRW v oboru vesmírového programu a propracovala se do významného
postavení. Až do své předčasné smrti pokračovala ve studiích.
25. února v kapli Rose Hill Memoriál Park se s ní přišli rozloučit repre
sentanti a spolupracovníci firmy TRW, profesoři a spolužáci z UCLA a za čes
kou národní skupinu se s ní rozloučil smutečním projevem dlouholetý přítel
rodiny Bohumil Smutník. Její urna s popelem byla o několik dní později ulo
žena do rodinného hrobu na tamním hřbitově. Seská národní skupina v ní ztrá
cí hodnotného člena. Cest její památce1 "
Bohumil Smutník

DANIEL JAN DUŠEK
Na Boží Hod Velikonoční dne 19.dubna
1981 - v kapli Loyola High School stal se členem Církve - tajemného Těla
Kristova syn Jaroslava J. Duška a jeho man
želky Jany Marie - DANIEL JAN DUŠEK, naroz.
31. března 1980 v New Yorku.
Křest vykonal P.Jaroslav Popelka, S.J.
pro farnost St.Andrew, Pasadena, Calif.
Povinnost kmotrů vzali na sebe manželé
Stanley a Agnes Brožkovi z Pasadeny.
Malému křtěnci se křestní voda, která mu
vstoupila i do očí, moc nelíbila, ale držel
se statečně a ani nezaplakal. Byl nejdříve
pomazán olejem křtšncům, a když dostával po
mazání sv. křižmem, zajel sám prstíčkem do
nádobky se sv. olejem a jeho ručka byla po
mazána sv. křižmem, jak se to děje při svě
cení na kněze. Nebude snad vyvolen ke kněžství?

NAŠI

NEMOCNÍ

Doporoučíme modlitbám krajanů naše nemocné . Mezi nimi jsou :
Pí Anna BARNETOVÁ - mše sv. za její uzdravení byla sloužena v jejím domě P.
J. Popelkou, S.J. za přítomnosti sl. Anny Dolejšové, pí Kristiny Filípkové,
pí Hany Hodkcvé, sl. Heleny Martínkové a Dr. Josefy Pachlové.p. Karel F1SHKR, který se probral k životu po 15-ti denním bezvědomí a je
dosud v Garfield Hosp,- pí_Anna TRLICOVÁ v St. Luke Hospital v Pasadeně,
pí Jiřina FINKOVÁ, která je v domácím ošetřování, a další,o kterých nevíme.

There will be Holy Mass in Czech language :
Los Angeles - Our Lady of Loretto High School Sunday May 17th at
10:3 QAM. May Procession in honor of Our Lady will be
held - if the weather allows - after the Mass.
Graduation
I
CARMEN SRNKA - 17 yrs
old will be graduating June 10th 1981
from La Quinta High School, Westmins'ter, GA. Carmen has made the "Golden
Aztec Honor Roll" which is a straight
A average. She is a mambar of the
California Scholarship Federation.

MEL ODÏ SRNKA - 13 yrs
old. will be graduating June 11th 19611
from Me Garvin Junior High School,
Westminster, GA,. Melody is also a
straigh A student. She is a member of <
the National Junior Honor Society.
For the past 3 years she has had the |
"First Chair" in the Saxophone Sect- I
ion in the Orange County Honor Band.
This year she has been selected by ’
Audition as a member of all Southern
California Honor Band.
PWMBING & APPLIANCES /CO.
Garmen and Melody are the daught
530 No. Western Aveme
ers
of Mr.& Mrs. Alfred Srnka who
HOLLYWOOD, California 90001
are among those who most regularly
Tel.i HO 2 - 7281
attend our Czech Mass. We congratul
Refrigerators ,
Disposals,
Dishwashers,,
ate them as well as their daughters
Washing Bachinas,
Ranges,
to whom we wish all the success and
Freezers, Air
Dryers,
a warm attitude toward their multi
Conditioners,
lingual heritage.
etc

Holy Mass in Czech languages
SAN DIEGO : Saturday May 23, 1981
Monastery of Benedictine Sisters,
3888 Paducah Dr. - at 3 PM. -
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VHODNÉ DÍRKY KE

VŠEM

0
278-1185
PňÍLEŽITCSTEM

- 11* K zlaté předměty -

- S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

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

krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY

91*13 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

FRANK'S ~

-------- 1*76 No.Western - Tel.: HO-7-8 910-1
Otevřeno :
Denně od $. P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od 2. P.M.
Hlas z krajanského života :

me
EUROPEAN DELICATESSEN
T
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 9OO3&

HOSPODA

" U KALICHA“

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/Íi62~Ui66 - Majka a Hanza DRVOTOVI
Otevřeno : Darmě..................... 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 :
5715 N. FIGUEROA ST., L.A., GA 9001*2
Tel.:255-0123,255-151*3,255-5151.

ČESKOSLOVENSKÁ ETHNICKÍ
SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kal ifomii
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 7091*,
VAN NUYS, CA 911*06.- První společný podnik
byl skaut.Mikulášský večírek 6.prosince.
KAŽDÝ

ČESKÝ
KATOLÍK
odebírá z

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

JERRY& MARIE
HUSÁK

Member
Milion Dollar dub
BUSINESS * 391-6721

NARODA,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů,
čs. exilu a potřebám našich drahých doma.

Vydává *
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, niinois 60623
RO&rf PŘEDPLATNÉ t v USA $25.00.

Nina INGRIS
heavenly Majitel:
Otevřeno :
nutrition7 Pondělí
- Pátek :
center
10:3QAM - 6:00PM

Telef.:
/916/
51*1-1771

Sobota :
10t3QAM - l*:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

RESIDENCE : 2OÍ*-18l*2

Fred Sands Realtors
12108 Vonice Boulevard
Los Anfleles, California 60066

Locatedtin the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH TAKE TAHOE

Oznamujeme

České

májové

vám,

g®

bohoslužby

budou se konat v neděli, dne 17. května 1981 v místnostech
OUR LADY (F LQRETTO HIGH SCHOOL, 227 No. Lake Street, L.A.
v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 hod. do 10:20 hod.
Po mši svaté - dovolí-li počasí - budeme konat na hřiš
ti a trávnících školy májový
průvod.
Po průvodu bude v sále obvyklá beseda. Prosíme naše
hospodyňkys aby přinesly do kuchyně pečivo a zákusky.
Při besedě se seznámíme s knihami ’’Náboženské Edice
Křesťanské Akademie H.
Jestliže nějaká neodkladná práce nebude stát v cestě,
bude na tuto besedu připraven I. díl katechetického-biblického programu ’’SKUTKY APOŠTOLSKÉ"- Dějiny katol.Církve.

Příští
bohoslužby v českém jazyce se budou konat
v Our Lady of Loretto H.S, na svátek Nejsv. Trojice dne
lů. června.
Muzikanti pro májový průvod jsou vítáni. Přihlaste se Z
Všechny krajany srdečně zve
Po Jaroslav Popelka, S.J.
A

TELEFONNÍ
6 í S L 0
na Českého duchovního správce""«
$322 FRANELIN AVENUE, LOS ANQKLES, OLLIF. 90027.
Telefon« /213/^@S-O5^^ -asozvu-li se,
ra&Sete volat /nechat vskaa/ na číslo domu s L66-21|O6.
ADRESA

ULÁSÍ SE

SAM FRANCISCO
Vel i konoční bohoslužby
v San Francisku se konaly
za krásného počasí v Loyola Halí na universitním
kampusu.
Při mši svaté, kterou na
harmonia doprovázel mistr
Eduard TngriŠ ze South Lake
Tahoe, pí Nina Ingrišová
zazpívala několik sólových
skladeb, včetně skladby jejího manžela. Byl s nimi i EdouŠek, - o kte
rém jsme psali v minulém věstníku, - a to se rozumělo samo sebcu, že
nám mladý umělec zahraje, bude-li jen možno. Na štěstí byla místnost
s pianem volná i otevřena, což nám umožnilo koncert, o kterém píše p.
Karel Dvořák :
"Před lety jsem si zahrál na proroka. Předpověděl jsem, že v naší
české kolonii v Kalifornii vyrůstá muzikant znamenitých kvalit. A o
správnosti tohoto proroctví se přesvědčili účastníci české mše svaté
v San Francisku v neděli dne 26.dubna 1981. Jedná se o stejný talent,
na který jsem upozornil před lety, Eduarda Ingriše mladšího, tenkrát
to byl Edoušek, nyní myslím, že ho tak může pojmenovat jenom maminka.
Od té doby velmi hudebně vyspěl a poslechnout si ho je skutečným po
žitkem.
Pro nás v San Francisku zahrál několik obtížných skladeb od Rachma
ninoff a, Chopina, Debussy a na konec přidal melodický a svižný Ragtime
od Joplina. Skladby, které jsou vélmi náročné technicky i přednesově,
zahrál s jistotou profesionála. Však už také vyhrál celou řadu cen a
trofejí a nyní nahrál dokonce gramofonovou desku.
Rodina Ingrišová je, jak je všem známo, velmi muzikální, minulou
neděli přispěl k bohoslužbě i Eduard starší svojí hrou na harmonium a
paní Nina zazpívala procítěně několik krásných klasických písní. Ify
v San Francisku doufáme, že je Často uvidíme a uslyšíme."
N.B.j Postrádali jsme Bratra CÏRILA, OSF, který I
Karel DVCfíÍK
toho dne byl zavezen do nemocnice v S.F. na operaci. Máme zprávu, že
se operace /ramenní žíly/ zdařila a konvalescence probíhá dobře

ČESKÉ BOHOSLUŽBY V SAN DIEGU
budou se konat v sobotu dne 23. května 1981
v sále po kostelem kcnventu Sester Benediktinek na :
3886 Paducah Drive o 3. hod, odpoledne.
Po mši svaté bude v sále společná beseda.
Máte-li nějaké dotazy, Mrs. Mary GARLISLE
Vám je ráda zodpoví. Volejte na telef.
číslo ; /71U/ 295-1718.
g
Z FRWY-5 se tam dostanete - Exit na Bal- 0
boa Ave, /ze severu z Garnet/,vlevo na Moraga, vlevo na Cadden Dr,vprv. na Paducah/^»;

