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“MILOVÁNÍ

NAKÁZÁNO"

26-tého června slavíme svátek Božského Srdce
Páně, a celý měsíc je zasvěcen úctě k B.S.P.
Srdce Ježíšovo je srdce Syna věčného Otce a
představuje lásku Boha k nám.
Jak to asi zní "nechlapsky" a cize těm, kdo
jDlně křesťansky nevěří nebo těm, kteří této
úctě nerozumějí?
A přece v evangeliu sv.Jana čteme, že "Tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul,
nýbrž měl život věčný. "/Jan 3,16/
Úcta k Božskému Srdci Ježíšovu má v nás roz
nítit lásku k Bohu. Tato láska je nám nakázána
"prvním a největším" Božím přikázáním: "Miluj Pána, Boha svého z celého
srdce svého, z celé duše své, ze vší síly své a ze vší mysli své."
Jak může být láska nakázána?
Pán Ježíš nám jasně připomněl: "Jho mé je sladké, a břímě mé je leh
ké." Nemůže být lehčího a sladčího přikázání pro toho, kdo je si vědom,
že "Bůh je láska", že v Bohu máme nejmoudřejšího, nejlaskavějšího, nejštědřejšího a nejmilosrdnějšího Otce, jakého si dovedeme představit. Ba
Pán Ježíš radí :"Nikoho na světě nenazývejte otcem, neboť jeden je váš
Otec, jenž je v nebesích. "/Mat.23,9/
V srdci a mysli každého člověka je vrozen smysl a obdiv pro něco
krásného, dobrého, vznešeného a velkého. Kdo se v tomto ohledu vyrovná
Bohu, který je v každé dokonalosti nekonečný?
Kdo předstihne Boha v jeho dobrotivosti, štědrosti, slávě, moci a mi
losrdenství? Který člověk, i ten nejlepší, se může Bohu byť jen přiblí
žit v jeho dokonalosti? Proto praví Kristus :
"Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden; a kdo mi
luje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. "/Mat.10,37/
Nikdo z nás nemá přivírat oči, stavět se lhostejně nebo si nyslet, že
tato slova platí jen pro snílky, že jsou založena na citovosti, že se
nehodí pro dospělého člověka,zvláště ne muže, že člověk lásku k Bohu ne
musí brát doslovně, opravdově a vroucně.
Je ovšem pravda, že nestačí pouze mluvit o lásce. Opravdová láska mu
sí vést k činům, jak nám říká Kristus v horském kázání :
"Ne každý, kdo mi říká:'Pane, Pane', vejde do království nebeského,
nýbrž ten, kdo plní vůli mého Otce nebeského. Mnozí mi řeknou v onen den : 'Pane, Pane, copak ^sme v tvém jménu neprorokovali a v tvém
jménu nečinili mnoho zázraků? A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás
neznal, pryč ode mne, pachatelé nepravosti. "
My všichni^ a zvláště ti, kdo neznají obsah radostného poselství
Kristova, kteří mají o jeho Církvi nesprávné názory, máme stále růst
v poznáni Boha četbou Písma, náboženských knih a praktikováním poznaných
pravd.
Všechny nás sice víc přitahují falešné a marnivé ideály, užívání věcí
bez ohledu na Boží přikázání, pobyt na pláži nebo v horách nám může být
příjemnějším než účast na Kristově Oběti, ale na konec se jen s vlastní
škodou přesvědčíme, že mnohé plány a snahy jsou jen bludičkami, které
nevedou k trvalé radosti, nezjednají nám mír a pokoj, po kterém touží
naše duše, a nevedou nás k cíli, pro který jsme byli stvořeni. Proč se
tedy již nyní nerozhodnout odpovědět na lásku Otcovskou láskou synovs
kou a snažit se žít a radovat opravdu jako následovník Kristův ?

CYRILOMETODĚJSKÉ DĚDICTVÍ
Každým rokem na stránkách našeho věstníku mluví
me o dědictví, které nám zanechali neúnavní hlasate
lé Kristova evangelia sv. Cyril a Metoděj.
Jejich dílo nás neustále překvapuje svou rozsáh
lostí, hloubkou a důkladnosti.
Byli to mužové apoštolského ducha, kterým nesta
čila k misionářské činnosti jedna země nebo jeden
kraj. Nejen Morava a Slovensko, Čechy a Panonie,
ale i ostatní přilehlé země pocítily sílu jejich
horlivosti, oheň jejich nezištné lásky a účinky je
jich schopností.
Vynalezením písma pro slovanský jazyk položili
základ ke slovanské vzdělanosti. Zavedením slovanského liturgického ri
tu zařadili Slovany ke kulturním národům. To vše se nedělo ze ctižádos
ti nebo z touhy po novotách, nýbrž z upřímné touhy přivést co největší
počet národů do Kristova stadce.
Pro tuto touhu a pro jejich snahy podstoupili nejen ty oběti, které
jsou vždy spojeny s Kristovým apoštolátem, ale bylo jim třeba vytrpět
mnohá pronásledování, tupení, pomlouvání, ba dokonce i žalář.
Věrnost k apoštolskému stolci v Římě a jejich oddanost k hlavě Círk
ve jim dala překonat všechny překážky a postupně dosáhli schválení jak
jejich díla tak i jejich snah.
Zůstaneme jim vždycky vděčni za jejich lásku a horlivost, a jejich
památka - zvláště po tom, kdy k jejich titulu slovanských věrozvěstů
přibyl i titul "spolu-apoštolové Evropy” neb "spolu-patronové Evropy” zůstane v našich zemích na věčné časy.
Měli bychom si však být všichni vědomi té nejdůležitější vlastnosti
jejich apoštolátu, která uchovala jejich dílo i v dobách, kdy se mše
země octly v bouřích národních a náboženských spotrů. Tou vlastností by
la jejich věrnost nejvyššímu Pastýři Kristovy Církve v Římě.
Jsou křesťané, kteří stavějí svou víru pouze na slova Bible. Je však
snadné nalézt důvod, který pohnul Krista postavit svou Církev na Skálu.
Tou skálou měl být pastýřský úřad Petrův / "Ty jsi Petr-Skála, a na té
skále postavím svou Církev”/.
Žádná skála, žádná pevnost nebo město nemohlo zabránit libovůli nebo
zlovůli lidí, kteří si již od počátku Církve dovolovali vykládat si
slyšené pravdy po svém. Neomylnost vrchního pastýře, kterou Kristus
přislíbil Petrovi /a samozřejmě jeho nástupcům/ slovy
Cokoliv svážeš
na zemi, bude svázáno i na nebi. Atd." nemohla nahradit ani osobní sva
tost, moudrost nebo horlivost toho, na koho připadlo vedení celé Círk
ve.
Na koho bychom se mohli obrátit ve výkladu Písma, kdyby v Církvi ne
bylo nejvyšší autority, která může rozhodnout o věcech víry a mravů
tak, aby to platilo i v nebi? Kdo by měl jistotu, že udané knihy jsou
skutečně Písmem Svatým, kdyby nám to nemohla zaručit nejvyšší autorita
Církve, která nám klade Písmo do rukou? Minulá i přítomná zkušenost
svědčí, že bez tohoto daru /neomylnosti viditelné hlavy Církve neb
nejvyšší autority v Církvi/ by jednota víry brzy vzala za své.
V tom ohledu zaslouží si sv. Cyril a Metoděj největší chválu a vděč
nost od těch, které uchovali v ochraně nejvyššího Pastýře Církve a
které nchránili rozkladu, pochybností a nejistoty. Kéž nás toto požeh
nání slovanských apoštolu nikdy neopustí'

Májové

bohoslužby

Účast na májových bohoslužbách v L.A. byla sice slabá
'
vzhledem k různým podnikům, které se konaly téhož dne,
avšak největším problémem se zdála okolnost, že principál
školy zapomněl na naši mši a uspořádal pro školu udělování cen pro žáky.
Dohodli jsme se, že se budeme snažit, abychom si navzájem nepřekáželi a
nakonec vše dopadlo celkem dobře. Jenom s parkováním byla trochu obtíž,
protože hřiště byla uzavřena a také mariánský průvod po hřišti se nemohl
uskutečnit.
Přesto jsme uctili Matku Boží krátkou pobožností po mši, při které
nám krásně zahráli ke zpěvu naši muzikanti : manželé Mikšovi a p.Alfred
Srnka s dcerou Melody. Mariánských korouhví, které byly určeny pro prů
vod, jsme použili k výzdobě sálu, a výzdoba se líbila všem.
Dvojčíslo

Tento věstník - jak tomu bylo již minulá léta - je dvojčíslem, což
znamená, že jím zveme současně na červnové
i
červen
cové
bohoslužby. Data jsou oznámena na posledních stránkách a také
náš český kalendář Vám /vlaječkou/ může připomenout data bohoslužeb, abyste nezapomněli.
Sbírka
na
kněžský dorost

V Los Angeles dne 17. května 1981......................................................... $ lh.$O
Sbírka

na

stavební

Raymond Dvorský /za květen/ ..............

fond
$

9.00,

celkem

Tištění
Bible
Ministrant
Dosud čekáme na některé informace,
které jsou nutné k tomu, abychom veřej
nosti mohli podat ucelený obraz a úplnou
zprávu o této výtnamné akci. Potěšilo by
mne však, kdybyste sami vyjádřili, jaký
je Vás postoj k těmto snahám uskutečnit
nové vydání úplné české katolické Bible.
Česká

$ 380^.50
ZVONEK

kaple

Máme zprávu, že již byly začaty práce
ve washingtonské mariánské svatyni, které
mají dát vznik nové kapli, zasvěcené Host}/nské Panně Marii a sv. Janu N. Neumanno
vi, našemu krajanovi z Prachatic. Bude to
poslední kaple, které vybudovaly jednot
livé národnosti, jež tvoří americkou
národní mozaiku. Kaple dosud sloužila
pro posluhování svátostí pokání a v této
službě bude nokračováno. Bude to však
česká kaple, jakou mají ostatní národy
v této 'svatyni, postavená ke cti Boží a
v našemu národnímu uvědomená..

ZVONEK : "Můžeme volat "Dům
Modlitby" na
jejich účet?"

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI •
VÁCLAV

A
J.

VAŠÍČEK

Václav J. Vašíček se narodil 13 .prosince 1923
v Moravské Ostravě, ale mladá léta ztrávil ve
Starém Městě u FrýdkuDo emigrace odešel v r.l9£0 a žil v Kanadě až
do r. 19ólx, kdy se přestěhoval do Jižní Kal i f crnie.
Poslední léta velmi trpěl silným revmatismem
a dvakrát se podrobil operaci.
Zemřel 17. března 1981 a byl pochován v Rose
Hill Memoriál Park.
Zanechává dva syny a dvě dcery.
Odpočinutí lehké dej mu, 6 Pane,
a světlo věčné at mu svítí í

V právě uplynulý dnech odešla na věčnost pí JOSEFA ROKYTOVÁ, jejíž tělo bu
de pochováno ve čtvrtek dne 28. května 1981 na Hollywood Memoriál Oem.
Obrázek a zprávu přineseme příště. R.I.P.
SKAUTSKÝ
TÁBOR

Na vedlejším
obrázku, jsou, účastníci skautskéweekendového tábo
ra, oddílu U88, který
se konal 23-21x. května pod ve
dením několika skautských pra
covníků s Dr. E. Lobpreissm
v čele - v krásném Rustic Canyon, který je jedním ze skaut
ských letovisk.
V neděli dopoledne byla v
tábore sloužena P.Jaroslavem
Popelkou, S.J. polní mše svá
tá.
Tábor se bude opakovat i tento weekend 30-31. května. Palisades Hi^hlands
svým stromovím, rostlinstvem, zvěřenou a ptactvem poskytuje pro skauty vel
mi vhodné místo k zotavení, zábavě, poučení a ke skautskému trainingu.
|||

POZOR

ZMŽNA -

POZOR -ZMĚNA

v OTYAMA.G&. Rancho Statě Park
se bude konat od nedělního odpoledne dne 21.
__ června
_ do ____
nedělního dopoledne dne 28. června 1961.
0 další informace volejte na :/711x7 £31-181x3 nebo pište :
Mr. Luboš JEDNOROŽEC, 161x09 Mt. Keller C., FOUNTAIN VALLET, QX 92708
PUTOVNÍ TÁBOR bude od 19. srpna do 8. září 1981.

Milý pane faráři,

Dr. Velen Fanderlík
709 Hermia Qrescent
TRAIL, B.C. GANADA,
VIR 1B3
19. května 1981.

Dostal jsem poslední číslo
Vašeho věstníku a potěšilo mě, že na titulní
stránce či obalu je reprodukce Madony z Ve
veří. Mám totiž na tento obraz osobní vzpo
mínka a skoro bych mohl říci, že jsem jej
objevil.
Byl jsem tehdy ještě na střední Škole,
ale chodil jsem na přednášky Dra Eduarda
Dostála o Dějinách umění na brněnská techni
ce.
Na hradě Veveří, který je blízko Brna, byl
náhrobek nějakého švédského důstojníka z tři
cetileté války v kaplí na hřbitově. Nevím
již, kdo ze Švédská požádal mého otce, který byl znám jako fotograf amatér a
odborník ve fotografování obrazů a starých památek, aby ©fotografoval náhro
bek onoho švédského důstojníka, a poslal to jeho příbuzným ve Svédsku. Sel
jsem tehdy s ním, místní farář nám otevřel kaplí a můj otec si prohlédnul
kapli a náhrobek, ale nemohl ihned fotografii pořídit, protože neměl přísluš
nou Sošku, aby celý náhrobek mohl být v úzké chodbě fotografován. Roz
hodl se tedy, že přijde ještě jednou až bude mít s sebou příslušnou výzbroj.
Já jsem zatím použil příležitosti a prohlédnul jsem si kapli důkladně a
v sakristii jsem našel v koutě za nějakou skříní staré obrazy, asi tři. Je
den z nich byl malován na prkně a na první pohled jsem viděl, že je to práce
stará, i když byla velice zašlá a potřebovala důkladnou restauraci. Na hlavě
Madony byla přibitá plechová korunka, která stála z obrazu. Nedalo mi to
spát, protože jsem nemohl uvěřit, že by to byl obraz z lů. století, / doby
Karla IV./ i když na první pohled tak vypadal.
Pochopitelně jsem se zmínil Dru Dostálovi v příští přednášce, co jsem na
šel, a domluvil jsem se s ním, že až můj otec půjde podruhé fotografovat ten
náhrobek, že Dr. Dostál půjde s námi.
A tak jsme šli. Jakndl£.Dr. Dostál viděl madonu, povídá:"Máme-li my oba
pravdu, pak je to něco skutečně neslýchaného. To vypadá na českou školu Kar
la IV.
Po příslušných formalitách biskup dovolil, aby obraz byl převezen do urusea, podroben průzkumu a opravě. A po vyčistění a sejmutí té plechové korunky,
která byla zřejmě snad z minulého století, madona se na nás usmála.
Dnes je to jedna z ne j známějších a snad i nej vzácnějších obrazů naší ná
rodní galerie, reprodukována po celém světě i na známkách.
Je to typická a snad nejslavnější z tak zvaných Krásných Českých madon,
malovaná asi 1360 s doznívajícím vlivem byzantského malířství /její nos a
protáhlé oči/ s příznačnou českou podobou kulaté tváře a zlatých vlnitých
vlasů. Její tenké jaksi ohebné prsty jsou přímo typickým rysem české malby
té doby. Také Jezulátko, jen od pasu zahalené a ne již celé oblečené, je
příznakem pražské nebo české školy.
Od té doby se našly ještě dvě velice podobné madony v českých klášterech,
ale žádná z nich nemá tak krásně zbožně zasněné oči.
Tak doufám, pane faráři, že Vás tato historka potěší.
Poznámka :
Potěšila mne opravdu a doufám, že potěší nejen čtenáře našeho věstníku,
nýbrž i čtenáře HLASU NÁRODA, kde - náhodnou shodou - byla ke svátku Matek
krásně reprodukována “Veverská Madona".

Od 13. května, kdy vrahova zbraň smrtelně
poranila svátého Obce Jana Pavla II., snad
každý z nás se aspoň intencionálně modli :
"Papeže nám Jana Pavla,
Bože, chraň a zachovej
Někteří lidé vyslovuji otázku : "Proč právě
Svatý Otec byl - z dopuštěni Božího - vysta
ven takovému násilí a tak těžké zkoušce?"
»
Pravou odpověň zná jistě jenom Bůh, avšak my si můžeme být jisti,
že i toto hrozné neštěstí a tato krutá zkouška má své místo v plánu
Boží Prozřetelnosti.
Od začátku jeho pontifikátu začalo být zřejmým i těm, kteří nevidí
papežství v perspektivě prohlášení Kristova "Já jsem s vámi po všech
ny dny až do skonání světa", že Jan Pavel H. hraje v dějinách Církve
a světa mimořádný úkol.
V jeho osobě snadno můžeme rozpoznat Boží poselství, že Bůh je
s námi v každé době, Že Bůh je Láska a Otec veškerého lidstva.
Také většina vůdců různých náboženských společností začíná stále víc
poznávat, že je velký rozdíl mezi nimi a mezi vrchním pastýřem,
který se dovolává posloupnosti od sv. Petra.
Je jisté, že toto utrpení sv.Otce přinese pro Církev a pro celý
svět mnoho duchovního užitku a odvrátí mnohé tresty, které svět a ny sami, kteří se nestavíme rozhodně proti proudu světské neváza
nosti, - na sebe svoláváme.
Na těchto stránkách - pod hlavičkou "Hlas pastýře" se snažíme na
slouchat hlasu vrchního pastýře, kterého nám dal Kristus -"Kdo vás
slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá".
Je přímo nemožné na jediné stránce shrnout sebekratčeji všechny
projevy nynějšího Svatého Otce, kterými hlásá poselství Kristovo
v jeho proslovech při audiencích, v apoštolských listech, v projevech
na jeho četných cestách.
Radím Vám proto, krajané,
odbírejte a předplaťte si "Nový život", v němž P. Ovečka
velmi prakticky shrnuje všechny projevy Svatého Otce a referuje o
jeho listech a encyklikách, - odebírejte "Hlas Národa", v němž se
každý týden dočtete o tom, co mluví a koná papež Jan Pavel II., čtěte
také diecésní listy, které pravidelně přinášejí zprávy o Svatém Otci
a jeho projevech.
Podle svědectví mnohých tato doba zraje k velkým událostem. Avšak
i kdyby se v blízké době nemělo dít nic převratného, jsme to my sami,
kteří se blížíme každým rokem a každým dnem k věčnému životu, kde
nastane účtování, kde každý z nás musí vydat počet "z vladařství",
ze svého jednání a mluvení.
Žádá se často od nás, co sotva můžeme splnit, ale nijak se nemůže
me vyhnout tomu, že máme plnit úkol, který od nás očekává Bůh.
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VHODNÉ DÁRKY KE

V S E M

PŘÍLEŽITOSTEM

- 12* K zlaté předměty - S VTTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

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

firma:

krajanská

ROBERT’S JEWELRY

9L13 Brighton Way, BEVERLY HUIS, Ca. 90210

FRANK’S
"HIGHLAND PARK
CAMERA "

rodiny Vackové

HEART CF EUROPE RESTAURANT
U76 No.Western - Tel. : HOl-7-691O J
Otevřeno :
Denně od 5- P.M.
V úterý zavřeno.
V neděli od 2. P.M.
Hlas z krajanského života :

1W£
EUROPEAN DELICATESSEN
T
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

HOSPODA

"U KALICHA“

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/U62-Ux66 - Majka a Hanza DRVOTOVI
Otevřeno : Darmě..................... od 11AM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na
5715 N. FIGUEROA ST., L.A., CA 9001|2
Tel. :255-0123,255-15U3,255-5151.

ČESKOSLOVENSKÁ ETHNICKÁ
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.
Dospalí zájemci o práci
pro naši mládež jsou rovněž vítáni.
Přihlaste se na adresu: SKAUT, P.O.Box 709U,
VAN NUYB, CA 91LO6.~ První společný podnik
byl skaut.Mikulášský večírek 6.prosince.
KAŽDÍ

CESKŤ
odebírá

hlas
ORGANIC

NATURAL

™

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

JERRY&

MARIE

HUSÁK

ífember
Milion Dollar Club
BUSINESS : 391-6721

KATOLÍK
z

maroda,

týdeník, věnovaný zájmírm amerických Cechů,

čs. exilu a potřebám našich drahých doma.

Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60623
RO&ÍÍ

PŘEDPLATNÉ : v USA

$25.00.

Nina INCRIB
heavenly Majitel:
Otevřeno :
nutrition' Pondělí
- Pátek :
center

10:30AM - 6:00PM

Telef.t
/916/
5U1-1771

Sobota :
10:30AM - h:3<ffM
Neděle : 12 AM - 6 PM

RESIDENCE : 2CÜ-18Ü2

Fred Sands Realtors
12108 Venice Boulevard
Los Angeles, California 90068

Located:in the
"SKI RUN SHOPPING (ENTER"
Higiway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH LAKE TAHOE

FOR OUR ENGLISH
SPEAKING FRIENDS
There will be Holy Mass in Czech language :
June lhth - at Our Lady of Loretto High School, 227 N. Lake Str.
Los Angeles, at 10:30 AM.
July Uth - at Mr.& Mrs. Stanley Brožek's House, 15>01 S. Marengo,
Pasadena, at $ P.M.
Sept. 19th - Benedictine Sisters Convent, 3888 Paducah Drive,
San Diego, at 3 P.M.

Czech Mass in SAN FRANCISCO will be announced as soon as possible

DECEASED : JOSEPHINE E. ROKZTA,
1891 passed away in Christ May
Hollywood Memorial Park May 28,
Daughter : Katherine Binder,
Mandi, 3 Great Grandchildren,
May she rest in peace '

born in Prague December
29, 1981 and was buried
1981.
Grandson : Dr. Michael
Sister : Marie Zizkova.

IT IS POSSIBLE, when the future is dim, when our depressei
faculties can form no bright ideas of the perfection and
happiness of a better world - it is possible still to cling to v
the convictions of God's merciful purpose toward his creatures,
of his paternal goodness
OUR PARISH
even in suffering; still to
feel that the path of duty,
though trodden with a heavy
heart leads to peace, still
to be true to conscience,sti
to do our work, to resist
temptation, to be useful,
though with diminished ener
Wm.E. Channing

PUJMBING & APPLIANCES /30
530 No. Western Avenne
HOLLDTOCD, California 9000U
Tel.: HO 2 - 7281
Refrigerators ,
Dishwashers1,
Disposals,
Ranges,
Washing Machines
Dryersj
Freezers. Air
Conditioners
'1 think we should wear our religious habits when
we’re out driving.”

Oznamujeme
že

ČESKÉ

vám,

BOHOSL

U

ž

B

Y

budou se konat v neděli dne 11. června 1981 v místnosti

Oir Lady of Loretto High Sčhool, 227 N. Lake Str.^L.A.
/Nejbližší exit z Hollywood FRWY: Alvarado/
v 10:30 hodin dopoledne o

Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 do 10:l£ hodin.

Po mši svaté bude v sále beseda s občerstvením.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.
Podle možnosti bude promítána I.část Skutků Apoštols
kých - prvních dějin Kristovy Církve - a jiné diapozitivy.

Příští české bohoslužby budou - v den nezávislosti
U.S.A - k poctě našich slovanských věrozvěstů sv. Cyrila
a Ifetoděje, jak oznámeno na příští stránce věstníku.

Svatováclavské bohoslužby a pouč chystáme
na neděli 27. záři, ale zatím nemáme z Loyola High Sch.
definitivní odpověd. Proto počítejte s tíms že slavnost
může připadnout na neděli před nebo po 27. září.
Všechny krajany srdečně zve

Váš duchovní správce.

CALIFORNIA

BLVD.

ui

Oznamujeme
CESKŽ

že

vám,

CYRILO-METODEJSKŽ

bohoslužby

/u příležitosti národního svátku americké nezávislosti/

budou se konat v sobotu h. července 1981 /svátek sv. Prokopa/
zahradě rodiny Brožkové /lf>01 So. Marengo Ave./o 0>, hod, odpoledne.
Po mši svaté bude hold papežské, americké a čsl, vlajce, při němž
zazpíváme příslušné hymny.

Po bohoslužbách bude beseda a občerstvení.

I když letní čas volá do přírody, přesto doufáme, že si krajané uvě
domí význam svátků, kdy bychom co nejvřeleji měli děkovat jednak za
život ve svobodné zemi, která oslavuje nezávislost, jednak za dar
víry, která nám otvírá bránu do věčného života, a kterou nám zvěsto
vali - za mnohých nesnází - sv. Cyril a Metoděj.
Prosíme naše hospodyňky, aby přinesly zákusky a pečivo do kuchyně.
Příští české bohoslužby budou svatováclavské v Loyola High School.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.

ADRESA

TELEFONNÍ
ó 1 S 1 0
na českého duchovního správce :
5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES, CA. 90027.
Telefon : /213/ U65>-Of>57. Neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na čísle : U66-2L1O6.

A

České
BOHOSLUŽBY
V

SAN

FRANCISKU

Protože se Loyola
Halí a celá budova bý
valé High Sčhool stala
předmětem k jednání o
prodeji nebo předání na
jiné účely, budeme mu
set hledat pro naše čes
ké bohoslužby jiné raís*to.
Zatím se nepodařilo při různém jednání zajistit vhodné místnosti
pro bohoslužby a pro besedu, a proto nemůžeme sdělit, kdy a kde se v
S.F. budou konat příští bohoslužby, které byly plánovaný k oslavě sv.
Cyrila a Metoděje.
Jakmile se v tomto ohledu najde vhodné řešení, dáme vědět všem
krajanům v San Francisku a okolí, pokud máme jejich adresy, kdy a kde
se bohoslužby budou konat.
Vybízíme všechny krajany, aby zdvojnásobili své snahy nalézt pro
naše české bohoslužby vhodné místo.

České

bohoslužby

v

san

diegu

Konaly se v sobotu dne 23. května, jak bylo oznámeno
v minulém věstníku.
Po mši svaté byla beseda s pohoštěním, které nám
připravila pí Mary 'Carlisle s manželem.
Na besedu byli p. redaktorem J. Pejskařem
pozváni krajané ze San Diego a okolí za
tím cílem, aby se mohlo debatovat a dojít
k rozhodnutí ustanovit v Jižní Kalifor
nii odbočku Csl, národní Rady Americké. ýnp
Přítomní Dr. Jaroslav Mráček, Dr. Lu
děk Kozlík, pí Eva Sullenger a jíní přislíbili spolupráci podle svých možností.
Postrádáme účast jak v ohledu náboženském tak národním nově příchozích krajanů, kteří sice kvůli okol
nostem, nám tak známým, nábožensky a národně mnoho necítí, ale vzhle
dem k tomu, že opustili svou vlast, a postavili se záporně ke komunis
mu, a chtějí žít v zemi, kde na každém dolaru je napsáno:"In God we
trust", mohli bychom čekat, že časem najdou kladný postoj k nábožens
tví i k národnímu cítění většiny zdejších krajanů. Je třeba jim v tom
to ohledu pomoci.
Příští české bohoslužby v San Diegu budou se konat v sobotu dne 19.
září. Krajané v San Diegu a okolí dostanou další pozvánku začátkem
září.

PřĎEDPLAftE SI : NOVÝ ŽIVOT, HLAS NÁRODA, The TIDINDS, katolický tisk.

