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K SVATÉMU VÁCLAVU ZA VLAST
MODLITBA

i přednějších ochránců našich,
'

A.

,

_,xávu dávnou.
místo,
^<\V'
klesli vlastní liknavostí
_iinou zlobou jiných,
.rou jsme si nezasloužili.
tfždyů Tobě jsme sloužili
i svátému náboženství
i králům až do úpadu, věrně.
Ty, našeho národa záštito i oporo,
zahyneme-li, Tobě zahyneme.
Od jiných marně bys očekával té úcty,
kterou Tě Cechové
po tolik století provázejí a milují.
Proto pokorně prosíce k Tobě voláme s
NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM í
Neráčíš-li vyslyšet! snad synů zvrhlých,
slyš a vyslyš prosby předků našich,
kteří za své potomstvo orodovali
a v nebi na Tebe hledí.
Svatý Václave,
mučedníku Kristův,
jediný dědici a kníže české země,
oroduj za nás f
\Qj -•

Ze závěru knihy P.Bohuslava Balbína, S.J.
”Obrana jazyka slovanského,
zvláště českého.”

Obraz sv. Václava na přední stránce :
Návrh na fresku v české kapli v národní mariánské
svatyni ve Washingtonu od los-angelské umělkyně
Isabel Piczek.

"Láska k Bohu, národu a české vlasti, - věrnost svato
václavskému odkazu - v nepříznivém čase a též v době
slasti, budou v našich srdcích kvést! bez kazu.”
Josef V. Tománek : "Verše z fronty”.

KRAJANÉ, PŘI DOBRÉ VŮLI A S TROCHOU
OBĚTAVOSTI MŮŽE BÝT TATO POUŤ VÝRAZEM

VLASTENECKÉHO A NÁBOŽENSKÉHO CÍTĚNÍ JAKO DOSUD.
PŘIVEĎTE

DĚTI, MLÁDEŽ, PŘÁTELE*

PŘIHLASTE SE KE SPOLUPRÁCI, K PRODÁ

VÁNÍ VE STÁNCÍCH, R OBSLUHOVÁNÍ V KU
CHYNI, ATD.-RESERVUJTE Sl CELÉ ODPOLEDNE!

NÁSLEDOVAT VÁCLAVA?
Jsme národ svatováclavký.
Za takový jsme se považovali a naši předkové si na
tomto titulu zakládali.
Jak dalece se MY cítíme dědici svatováclavského
odkazu?
V pohnutých dobách < nejsou takovými poslední lé
ta?) kdekdo veřejně volal k sv. Václavu :"Nedej zahynouti nám ni budoucími
Dosud jsme nezahynuli ani jako národ. Avšak právě v poslední době
sovětský komunismus pracuje na tom, abychom národně zemřeli a stali se
bezejmennými vasaly otrokářského impéria.
Můžeme tomu zabránit?
Může nám v tom svátý Václav pomoci?
Jisté je, že nám ani nemůže pomoci, jestliže my sami se nebu
deme snažit o záchranu národního života.
Snažit se, ale jak?(Někdo ani neučí své děti mluvit česky.)
Pomůže jen společenské a politické snažení?
Kdo tak snýšlí, zapomíná na skutečnost:"Nestaví-li Hospodin města,
nadarmo se snaží ti, kdo je stavějí."
My všichni jsme vystaveni nebezpečnému sklonu, že si začínáme nevší
mat skutečností, ve kterých žijeme.
Víme snad všichni, že s naší zeměkoulí letíme vesmírem kolem slunce,
že se s ní točíme kolem zemské osy, že v nás sáných jako v celé hmotě
existuje atomické víření elektronů a protonů kolem jádra, atd.
Nad tím se však neznepokojujeme ani na to nemyslíme, ačkoliv i tato
skutečnost má nám připomínat, že "Nebesa vypravují slávu Boží a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha".
My však si stejně málo všímáme v každodenním životě jiné skutečnosti,
která je pro náš časný i věčný život nanejvýš důležitá s
Jsme stvořeni od Boha a pro Boha.
To, čemu říkáme "Já", co bude věčně existovat (i po naší smrti), je
naše^duše, nehmotná podstata naší bytosti, duchová osobnost, která vyš
la přímo ze stvořitelské vůle Boha, našeho Otce.
^Stvoření našeho ducha od Boha, věčný cíl našeho bytí a odpovědnost za
naše ^skutky, za celý život, nás staví před skutečnost, které si mnozí
nevšímají a z které nedělají žádné závěry.
Je tak lehké utonout v davu, na kterém se jeví tak málo duchovního,
ačkoliv užívání či zneužívání duchovní ch darů se projevuje
v činnosti každého jednotlivce.
Je snadné nerozlišovat lidské tvory od ostatních živočichů , kteří se
ani nemohou starat o nějaký věčný cíl, a které nečeká po smrti věčná
odměna nebo odplata.
Komunistický i jiný atheismus, i když se někdo od něho distancuje,
dovede vychovat z lidí sobecké a zištné tvary, kteří se pachtí po věcech
hmotných a časných, kteří mají na mysli jen užívání /většinou však zne
užívání/ Božích darů, kteří se honí za zábavou a podívanou, i když je
to někdy zbavuje přátelství a lásky Boha, k jehož soudné stolici se blí
ží každým krokem a každou minutou.
Je tu však mnoho jiných skutečností.
Před dvěma tisíci lety přišel na svět Boží Syn, který vzal na sebe
lidskou přirozenost. Bůh se stal člověkem : nejprve dítětem, pak jino
chem a posléze dospělým mužem.

Vtělení Boha nám mělo dokázat, že "Tak Bůh miloval svět, že dal své
ho Syna, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, nýbrž měl Život věčný".
Kristus přišel svět /každého z nás/ spasit, vykoupit : obnovit ztra
cený nadpřirozený život, zaměřit naše zraky a tužby k věčnému cíli (ra
dostnému životu v nebi) a dát nám prostředky, dary, které nás uschopňu
jí a nám pomáhají žít účelně : tak, abychom dospěli k věčnému cí
li.
Jiná skutečnost je, že Kristus založil svou Církev.
Ne "církve", nýbrž Církev pro všechny národy (universální n. katolic
kou) a pro všechny lidi. Církev, která je viditelná (vstupuje se do ní
křtem), která je duchovní ("Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti - ty
však mohou i uschnout nebo být odřezány od kmene), která je nezničitel
ná ("Brány pekelné ji nepřemohou") a která potrvá až do konce světa
("Já s vámi jsem až do skonání světa".)
Kdo nežije v Církvi a s Církví, ten se vyhýbá nejzávažnější skuteč
nosti, nežije jako Člověk, který byl vykoupen a který má věčné určení
v nebi ( pokud jeho vůle spolupracuje s plánem Božím).
Jak to vše, co bylo dosud řečeno, souvisí s následováním Václava ?
Následovat Václava znamená následovat Krista.
Jako on následoval Krista ve svém prostředí, v době, ve které žil,
tak i my se máme vyrovnat křesťansky se svým okolím, časem a prostředím,
ve kterém my žijeme.
Václavovo následování Krista nebylo snadné. Kdo však tvrdí, že násle
dování Krista je snadné, i když Pán řekl :"Jho mé je sladké a břímě mé
lehké"?
Pohanství a jeho mravy převládaly v době a v zemi, ve které Václav
žil. Pohané "uctívali" své bohy i neřestmi a zločiny. K těm je světský
člověk víc nakloněn než k ctnostnému (t. j. opravdu lidskému) životu.
Naše přirozenost nás táhne jít s proudem. K tomu není třeba žádné
odvahy, není velikosti v tom, že se někdo oddá světáctví a hmotařství.
Sv. Václav však i v pohanském světě zůstal křesťanem : následovníkem
Krista. Za jeho mimořádnou věrnost dostalo se mu mučednické koruny a je
ho jméno je slavné na nebi i na zemi. Svým odříkavým životem si zjednal
daleko víc než mohl koupit za"120 volů a £00 hřiven stříbra" či za pok
lady celého světa.
Náš život v Kalif ornii nebo kdekoliv na americkém kontinentě není
pro nikoho rájem a pro mnohé se zdá být očistcem. Moderní pohanské smý
šlení nás obklopuje se všech stran : z nemocnic se staly jatky utrace
ných dětí, ulice i domovy přestaly být bezpečnými, krádeže se rozmohly..
Dosud však nenastala doba, kdy nás - jako první křesťany- začnou za
tykat a popravovat proto, že věříme v Krista. To se už děje ve vlasti.
Svatý Václav by si věděl rady i v našem prostředí. Dovedl by násle
dovat Krista i v těchto okolnostech, protože Kristovo učení znal,
kdežto tolik našich krajanů, zvláště nově příchozích, je téměř neznají
a nepraktikují.
Za těchto poměrů pouze kněz nestačí na to, aby způsobil ozdravění
krajanského života a tím záchranu našeho národa /"Nezhyne rod, jenž
věřit neustane"/. Toho se z velké části dosáhne, bude-li každý z nás
křemenem^ každý krajan opravdovým křesťanem, následovníkem Krista.
Polský národ nám ukazuje cestu.
Obracím se proto na každého krajana, u něhož aspoň doutná jiskra ví
ry, aby nenechal ladem svěřenou hřivnu, aby se činně připojil k apošto
látu naší Misie, a tak přispěl k záchraně našeho národa^a ke spáse
krajanských jednotlivců. Vlastní příklad je účinnější než slova.
Rozhodněte se hned. Kdo ví, kolik času k tomu ještě máme?

Školní rok
I my, kteří máme školu už dávno za sebou, chtěj nech
těj začínáme novou školní sezenu a také nové údobí naší
misijní činnosti. Uvažuji-li o minulosti, nutí mne to
myslet na svět před potopou světa : lidé žili lehkováž
ně, prostopášně, oddáni vášním a nezřízenostem............. až
je zachvátila potopa. Když se rozhlédneme po okolí našich krajanů,
nezdá se Vám, že vidíme něco podobného? Od koho však čekáme, že se na
praví, že sníží zločinnost, bezbožnost, užívání drog atd, nezačneme-li
my sami? Nuže ?
Nový

Cyrilometodě j ské
bohoslužby

konaly se tradičně
v den nezávislosti,
li, července, na zahra
dě u Brožků a návště
va překonala, minulý
rok. Dřívější zkuše
nost nám prospěla
k lepšímu a odpoled
ne u Brožků je pří
jemné i za horkého
dne. Obrázky asi ni
kdo nebral a tak se
musíme spokojit
s jedním z minulého
roku.
S bírka

na

stavební Fond

Míla Procházka.............................
Ray Dvorský /měsíčně/............
Manželé Batlíkovi......................

Ministrant "ZVONEK11

$ 10.00
£.00
6.00

Krajané zde měli příklad, aby pravi
delně /měsíčně/ přispívali na tento fond,
ale snad si toho většina ani nevšimla.
Podívejte se do minulých věstníků.

BLAHOPŘEJEME

Ct. Sestře M. VIRGINII
KAŘÍZKOVÉ, O.S.F.
z kláštera v Joliet,
která slavila
27 • června 1981
60. jubileum svého
řeholního života.
Sestra ráda čte
náš věstník /již řa
du let/ a přispívá i
finančně.

SESTRA
Tentokrát při fi
nále stůj vzdálen od Pepíka
aspoň jeden metrí"

Jifít

Jan

Spánek

a
ANNA

VERONIKA

MIÖÄNKOVÄ

uzavřeli svátostné manželství
v sobotu dne 30. května 1981
- na svátek blah. Zdislavy v přítomnosti P.Jar. Popelky, SJ

příbuzných a hostí.
Vzhledem k věku snoubenců
bylo použito dispense a z toho
důvodu se mohla sloužit svatební
mše na zahradě domu p. Spínka
v Burlingame, Kalif.

Do příštích let přejeme
novomanželům mnoho zdraví po
dlouhá léta a Boží požehnání .

PODĚKOVÁNÍ
ZA JIŘINKOU FINKOVOU
- 31. srpna 1981 /Jiřina Fuchsová/

Dvě bílé ruce
živote
byl's krátký
pro všechnu lásku
již ty ruce daly
Dvě bílé ruce
Neděle a pátky
Dnes
se ty ruce
ztrácejí navždy v dáli
Jen jednou píseň
Jednou každé žití
Pro píseň
Bože
jež k Tobě se dnes vrací
dej a£ těm dlaním
světlo Tvé věčně svítí —
Ty ruce
k Tobě
modlily se prací —

Vážení a milovaní přátelé '
Vznáším k Vám dík z hloubi mého nitra.
Obřadní síň byla Vámi přeplněna právě tak, jako byla
přeplněna smutkem nad ztrátou mé drahé manželky. Bůh ji
vysvobodil z dlouhého utrpení zákeřné nemoci. Růži urvanou
z keře života nelze navrátit. Odešla - zůstala láska láska smrti nezná.
Děkuji místním organizacím a všem, kteří citem a květi
nou vzdali úctu a lásku milované Jiřince.
Hudba je božským darem. To vyjádřil kvartet koncertního
mistra, přítele, Pavla Farkače. Děkuji Bohu, že dal člově
ku $ linek.
Jiřinka Fuchsová svojí lyrickou duší vyjádřila symbo
licky slova :"Ejhle člověk".
Děkuji své sestře Dáši Kovaříkové, která po celou dobu
Jiřinčiny těžké choroby a při organizaci k poslednímu roz
loučení stála po mém boku a hleděli jsme na sebe s rukama
svázanýma bolestí.
Můj švagr Oton Kovařík učinil mimořádně procítěný pro
jev posledního rozloučení, který může takto projevit jen
ten, kdo má nitro prosycené láskou.
Děkuji Dr. Jiřímu Breberovi za projev, ve kterém zdůraz
nil obětavost zesnulé ve prospěch naší československé men
šiny. Děkuji Otci Popelkoví za křesťanskou účast ve chví
lích těžkého odchodu; a věřte, Otče, že Bůh a láska^ mě
obdaruje, abych uměl přijmout věci, které nemohu změnit.
Bože, dej mi sílu, abych uměl změnit věci, které mohu změ
nit, a dej mi moudrost poznat rozdíl.
Budu žít v milionu těch, kdož také ztratili. Slzy jsou
posilou budoucnosti.
Jménem mého syna a veškerého příbuzenstva
Váš Karel Finek

NAOMI

VÍRA

ZAMAZALOVÁ

V neděli dne 6.září 1981
byla v kostele St.Jane Frances
v No. Hollywood křtem přidru
žena k mystickému tělu Kristo
vu : jeho Církvi Naomi Věra
Zamazalová, dcera Stanley-ho
Jana Zamazala a jeho manželky
Miloslavy Anny Marie, rozené
Smrčkové.
Kmotrou se stala pí Eva
Helena Svobodová.
Křest vykonal - se svolením
místního faráře, P.Jaroslav Po
pelka, S.J.
Křestního obřadu se sůčastnila řada přátel, kteří se ochotně připojili ke zpěvám,

konaným během křestních prů
vodů. Jsou vyobrazeni na ve
dlejší fotografii.
Po obřadu, který je ve
skutečnosti slavnějším a
vznešenějším, než to může vy
jádřit prostá liturgie, byla
v domě kmotry vystrojena vel
ká křestní hostina, které se
súčastnili všichni, kteří by
li v kostele při křtu.
Kéž malá Naomi prospívá
na duši i na těle, a zůstane
povždy zelenou ratolestí na
tajemném kmeni Kristovy Círk
ve.
Křest je nové zrození v Krista.
Telegraficky :
Připravuje se VEŘEJNÁ ŽÁKOVSKÁ PRODUKCE hudební školy
prof. Antonína Votruby na neděli dne 8. listopadu 1981
v los-angelské Sokolovně.
žáci českého původu hrají
Začátek ve 2:00 p.m.
zásadně české skladby.

K uctění památky pí Anny Barnetové a pí Jiřiny Finkcrvé věnovala pí Hana HGDKOVÁ naší Misii na stavební fond $ 60.00. / Není to dosud zazna
menáno v tomto čísle/.
Na mše svaté za pí Annu Bametovou zaslali stipendium manželé Krátký, sl.
A. Dolejší, Dr. Josefina Páchl, a snad jiní, které prosím, aby mne laskavě upozomili. Mše svaté jsem sice v kalendáři poznamenal, ale jména dárců se
octla v krabicích korespondence, ke které jsem se v letních měsících nedostal,
ačkoliv jsem měl snahu.

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA

NÁS PŘEDEŠLI ■
I N G .

OLDfílCH

KYTLICA

Dne 27. července 'bylo tomu rok, co v Brně zemřel
ve věku 83 let Ihg. Oldřich Kytlica,
otec pí Libuše Ghirni.
Odpočinutí lehké dej mu, ó Pane '
Jménem pozůstalých
Libuše a Pavel Ghirni
KAREL

POHORSKÝ

Dne 6. června 1981 zemřel v Domašíně u Vlašimi
bratr p. Petra Pohořského ze Saratogy v Sev. Kalifor
nii Karel Pohorský ve věku 66 let.
Byl vyučený tesařem. Pracoval na stavbách a staral se o malé hospodářství
a rodinu. Po léta dělal kostelníka, zatím co jeho bratr ministroval.
Poslední měsíce velmi trpěl Žaludeční nemocí. Několik dní před smrtí žádal
o kněze a posilněn svátými svátostmi nastoupil cestu do věčného života. AŮ
odpočívá v pokoji *

ERCF. DR. P.

DOMINIK

PECKA

Na první pátek mariánského měsíce bez bolesti, klid
ný a s pohledem na kříž vydechl naposled věrný sluha
Páně P. Dominik Pecka, kněz, vychovatel,
profesor a spisovatel, kterého znaly a si vážily celé
generace. V krajanských časopisech jste si mohli pře
číst články o jeho požehnané a bohaté činnosti.
Kromě jiných knih chováme v naší půjčovně jeho tri
logii "Člověk".
Zemřel na Moravci dne 1.května 1981 a byl pochován
9. května v čejkovicích. Dožil se téměř 86 let.
Z jeho obsáhlého životního odkazu mysleme často na
jeho poslední slova, která -mezi jinými - vyslovil asi
měsíc před smrtí :
"Je třeba žít životem lásky, dobroty, krásy a radosti, abychom na konci
života nestáli s prázdnýma rukama". R.I.P.
/ Ze zprávy jeho neteře pí A. Řídké z Kuřími/
VLASTA

POPELKOVÁ

Velmi opožděně jsem dostal zprávu o smrti a
pohřbu mé sestry Vlasty, která zemře
la po dlouhé a bolestné nemoci /rakovina
kostí/ dne 18. května 1981, posilněna svátý
mi svátostmi. Bylo jí 59 let.
Podle slov její švagrové ct.Sestry Reginy
"Její bolestná stezka životní byla ukončena.
Statečně nesla svůj kříž a každý, kdo k ní
přišel, byl povzbuzen její vyrovnaností a odevzdaností. Byla pravou smírnou obětí a
štědře rozdávala. Zvlášť za sv.Otce obětova
la svá utrpení..."

Pokud byla zdráva, získávala svou ve
selou povahou, zpěvem a výřečností sko
ro každého. Byla ctitelkou Panny Marie
a splnilo se jí přání, aby zemřela v ma
riánském měsíci.
Hrozná nemoc ji připoutala na lůžko,
každý pohyb jí přinášel nesmírné boles
ti a prožívala utrpení, které si zdravý
člověk nedovede představit.
Při pohřbu ji doprovázel nejd. b.k.
rada P.Karel Válka, dp. farář P.Ludvík
Otradcrvec a dp. farář Bičiště ze Sádku.
Vlasta s maminkou uprostřed bratří
0 modlitby za ni prosí P.J. Popelka,SJ.
JOSEFINA E. ROKYTOVÁ
Již v minulém čísle jsme přinesli zprávu
o její smrti 2$. května 1981.
Paní Rokytová byla hluboce věřící žena a
návštěva duchovního správce pro ni znamenala
mnoho. Poslední léta ztrávila v Golden St.W.
Valley Conv. Hospit. a zemřela ve věku 89
let. Byla pohřbena v Hollywood Memoriál Park
Cemetery. - Zanechává dceru Kateřinu Binder,
vnuka Dr. Michaela Mandl, 3 pravnuky a sest
ru Marii žižkovou.
Světlo věčné aí jí svítí '

MARGARET R.

MARTIN

Dne 21. července 1981 do věčného živo
ta byla povolána maminka p. Richarda Mar
tina z Huntington Beach, Calif. pí Marga
ret Martin-ovápo kratším poby
tu v nemocnici. Zemřela v GLeveland-u ve
věku 77 let.
Zesnulá byla velmi zbožnou ženou, kte
rá se stále modlila za druhé. Poznali
jsme ji několikrát za její návštěvy u sy
na, s jehož rodinou a s manželem se súčastnila českých bohoslužeb v L.A.
Na obrázku je při odjezdu z letiště
v L.A. za její poslední návštěvy synovy
rodiny o velikonocích t. r.
Odpočinutí lehké dej jí, 6 Pane í

MARIE

B OUD 0 V Á

Při operaci srdce skončila svůj pozemský ži
vot pí Marie Boudová, narozená v Praze
dne 17.ledna 19H. Zemřela v San Diegu 29.květ
na 1981.
Zanechává manžela Karla, syna Josefa a dceru
Blanku.
Zesnulá byla dobrou ženou, přívětivou kama
rádkou. Její přítelkyně pí Vákovská a Sladká
pamatovaly na ni zasláním stipendia na mše sv.

ANNA

MAŠINOVÁ

Dne 15.července 1981 - po operaci kolenního kloubu - v požehnaném věku 8U !“•
zemřela ve spánku maminka Dr. Františka
Mašina pí Anna Mašinová.
Narodila se r.1897 v Jestřábicích u
Koryčan na Kyjovsku. V r. 1968 přijela
na trvalo do Santa Barbory, aby žila se
svým synem. Františkem a snachou Mariannou. - Kromě kruhu rodiny v Santa Barba^ře, Los Angele s a New Yorku, byla v ži
vém styku s četnými přáteli, kteří ji
milovali a ctili pro její upřímnost a
srdečnost. - Zahrada, sázení květin a
zeleniny, ruční práce a četba, to byly
její záliby, které přinášely užitečné
plody. Jejího očkhodu hluboce želí : František a Marianna Mašinoví, Karel a
Erika Benešchovi, František V. a Marie Beránkovi, Jiří a Jiřina Mašinoví,
Iva Mašinová.
Mašinová,, Jiří, Hana, Ivetka a Honzíček
~
Kolmánovi. - R.I.P.
EMMA S.

ZOCHOL-ová

Bylo jí přes 91 let, když ji Pán povolal
do věčného života. Narodila se v Nebrasce,
ale uměla dobře česky. Její rodiče Jan a
Anna Šafaříkovi přišli do Nebrasky z Cech
r. 1876. žila s manželem Edwardem Zocholem
ve Farwell a později v Alliance, Nebraska.
Měla U děti : Irene, Edward,Hubert a
Gerry. Do Maywoodu v Kalifornii přišli asi
v r,19hO. Její manžel zemřel r.l9h7.
Byla častěji nemocná a přesto se starala
o dceru a syna /irene a Gerry/v jejich ne
moci. V poslední době strážným andělem se
jim všem stala obětavá pí Anna Gomez, která
jim pomáhala v každém ohledu.
Paní Zocholová zemřela 18.července 1981
a měla pohřeb z kostela sv. Růženy v Maywoodu. Byla pochována na Calvary Cem.
Pohřbu se súčastnil P.Jar. Popelka,S.J., který u nich po léta sloužil mši sv.
a£ odpočívá v pokoji*
FRANTIŠEK

BEDNÁfí

František Bednář se narodil v Praze 9.srp
na 1912 v Praze. Vyučený čalouník otevřel si závod
v Praze r.l93í>. V r.1939 si najal dílnu truhlářskou
a zavedl si výrobu nábytku. Vypracoval se vlastní
pílí na zámožného živnostníka, a když r.l9ů8 komu
nisté převzali vládu, čekal na příležitost opustit
vlast. Jeho přítel říkával : "Komunismus je závist
neschopných". Jak pravdivé je toto označení'
Podařilo se mu odejít v červnu 19Ů9 se svým syn
kem. Poslal přes Anglii dopis své ženě s výzvou, aby
ho následovala s dcerkou. Shledali se v Německa po dvou měsících. Snažil se
vyemigrcvat do Austrálie, ale nebyl 100% zdráv a Austrálie potřebovala pouze
zdravé lidij nestála o odborníky. Po šesti letech čekání v Německu se dostal
konečně r.1955 do Ameriky. Brzy se opět osamostatnil a otevřel čalounický zá
vod v L.A. Byl člověk skromný, velice pracovitý, čestný, hluboce věřící, ne

kompromisní, podporoval vše české a stále věřil, že se jednou vrátí do zlaté
Prahy, aby pokračoval ve svém díle, které měl tolik rád. Odešel na věčnost
27. června 1981; nedočkal se osvobození své vlasti, kterou tolik miloval.
Gest budiž jeho památce/ Agnes Brožek./

ANNA

E.

BARNETOVÁ

Anita Barnetová, rodem z Plzně, skonala dne
19. července 1981, po zákeřné nemoci, ve věku 62 let.
Anita vystudovala vysokou obchodní školu v Praze.
Odjela do Anglie, aby se zdokonalila v anglickém jazy
ce. V Anglii se provdala a společně s manželem odjeli
do Kanady. Po několika letech se usadili v Americe.
Anita byla známá svou velkou pílí.
Přátelé se s ní rozloučili a pomodlili se růženec
v pohřební kapli Pierce Bros v Hollywoodu. Zadušní vi
gilii vedl P.J. Popelka, S.J.
Dej jí lehké odpočinutí, 6 Paneí
/Dr. Josefina Pachlová/

EMIL

NEKUDA

Dne 20. srpna 1981 dokončil svou životní dráhu
Emil Nekuda, dlouholetý / a jak se někte
ří krajané vyjadřují : nejpopulárnější a nejlepší/
starosta "Sokola" v Los Angeles.
Narodil se v Nebrasce, ale mluvil česky plynně a
rád používal Českého jazyka. Byl i nadaným hudební
kem a pilným čtenářem Bible, z nichž mnohé citáty
znal zpaměti.
Pamětní vigilie se za něho konala ve Westwood
Village Mortuary dne 29. srpna za účasti mnoha kra
janů. - Ať odpočívá v pokoji í

JIH NA

FINKOVÁ

Ačkoliv delší dobu bylo mezi krajany známo, že je
paní Jiřinka /tak ji kdekdo nazýval/ těžce nemocná,
- byla dokonce asi $ dní v bezvědomí - přesto zpráva
o její smrti vyvolala u mnohých velké překvapení a
upřímný žal.
Zemřela dne 30. srpna 1981 ve věku 67 let.
Poslední rozloučení se zesnulou se konalo ve čtvr
tek dne 3.září v 7:30 večer v pohřební kapli Holly
wood Memoriál Park Oemetery.
Velká účast krajanů svědčila o přízni a úctě, jaké
se mezi nimi těšila.
Dojemně se s ní loučil její švagr Oton Kovařík
básní, kterou recitoval při pohřbu její maminky pí
Hájkové, mistr Farkaš svým kvartetem z Dvořáka a Mo
zarta, ba i její manžel Karel Finek varhanním před
nesem "Věrného milování11 od Smetany. Dr. Jiří Breber jí dal sbohem za Česko
slovenskou Národní Radu v Los Angeles.
Ve dnech jejího bezvědomí jí český duchovní správce udělil dvakrát svátost
nemocných s gener. absolucí, a při večerní vigilii vykonal modlitby za zesnu
lou.
Kéž jí Pán Bůh bohatě odmění její věrnost a pracovitost, soucitnost a ocho
tu pomahat všem potřebným. ltRag givotem
Hospodine, jí odplatit vše."

ST. WENCESLAS' MASS

in Czech will be said :

September 19, 1981 - Benedictine Sisters Convent, 3888 Paducah Dr
San Diego, at 3. P.M.
- Loyola High School, 1901 Venice Blvd., L.A.
September 27,
at 10:30 A.M.
University
of San Francisco, Lone Mountain
October li,
at 10:30 A.M.

25th Wedding Anniversary will celebrate
Mr. & Mrs. Alfred & Bertha S R N K A
most loyal attendants c£ our Czech Mass
May God give you happiness, health and
his blessings C
/September 22nd/
We are looking for benefactors who would contribute to
publish the Bible in Czech language.
PRAY for the deceised whose nameîare listed on précédant pages
IN OUR PARISH
the senior citizens are very S™
friendly with all of the child- «
ren, so I was not surprized, dur-1
ing Mass one Sunday, to hear an |
old gentleman whisper :"May God
bless you, honey'" to my fouryear-old when she sneezed. But
I was surprized a few minutes
later. The old man accidentally
burped, and my daughter replied
very loudly: "May God excuse you,
honey*" /Mrs. Helen Cox/
IN OUR PARISH, the schoolchildrei
were selling candy bars. I turned
I down one little salesman explain
ing: "I*d like to help, but I can*t.
I'm a diabetic". "That's OK," he
said. "Lots of Protestants are buyng them." /S. Lafferty/
Next Mass in Czech language will be
October 25th in Our Lady of Loretto I
High School. 227 No. Lake Str. L.A. J

"Dad, I need the car to go to our protest meeting
about the hypocrisy and sham of our
decadent societyl"

/ CO.

PLUMBING & APPLIANCES

530 No. Western Ave., HOLLYWOOD, CA 90001*

Tel.t HO 2 - 7281
RefrigeratorsJa

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

Disposals, Ranges,
Washing Machines,
Air Conditioners,
Freezers, Dryers,
George SKORPIL

WMI8IM f;
Frill MH [1

By Appointment
Tel.:/213/661*-7581*

Interior and Exterior
Plus Patching

1818 No, New Hampshire
HOLLYWOOD, GA 90027

Free
Estimates

91*13 Britton Way, BEVERLY HIT.IS, Ca. 90210
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"U KALICHA"

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, GA 90028
Tel. :/213/l*62-l*l*66 - Majka a Hanza DRVOTOVI
Otevřeno t Denně................... od HAM do 11PM
Sobota a neděle od 3PM do 2AM

-.

’

'7 J

;3

|

r

5715 N. FIGUEROA ST., L.A., GA 9001;2
Tel. :255-0123,255-15h3,255-5151.

<7 y ¿<1/

EUROPEAN DELICATESSEN
Tel: 1*67-12®
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

„íAnywheiH

-•

.
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Hlas z Krajanského života :

hospoda

krajanská’ firma:

ROBERT’S DEWELRy

"HIGHLAND PARK
CAMERA"
rodiny Vackové
Vám poslouží
v novém
prostorném

PLASTERING

ALPINE

278-1185
VHODNÉ DÍRKY KE V 5 E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

československá ethnickí

SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kalifornii
přijímá do svých řad nové
Sieny — hochy a děvčata
od 8 do 20 let - pro zareglstrování na další rnk své

Dospělí zájemci o práci
pro naši mládež jsou rovněž vítáni.
Přihlaste se na adresu: SKAUT, P.O.Box 7091;.
• VAN NUYS, GA 911*06—
since.
KAŽDÍ

ÖESKt
KATOLÍK
odebírá <

hlas naroda,

ORGANIC

NATURAL

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

™

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

Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60623
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ : v USA $25.00.

heavenly
nutrition;
Čenfeí Pondělí

J E R R Y & MARIE
H U S A K

ri
*

Member
Milion Dollar Club
BUSINESS j 391-6721

P
_A.
LA a ¿J

Telef.:
/916/

Nina ™®3S
JjM”
.
y/p
- Patek s
10:30AM - 6:00PM
^-X->
Sobota :
10:3QAM - 1;:3OPM
Neděle : 12 AM - 6 PM ..¿X/f ’

RESIDENCE : 20U-18U2

Fred Sands Realtors
B "a

12108 Venice Boulevard
Los Angeles, California 90066

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

Oznamujeme

že

vám,

SVATOVÁCLAVSKÉ ČESKÉ BOHOSLUŽBY
POUTNÍ SLAVNOST

A

budou se konat v neděli dne 27. září 1981 v LOYOLA HIGH SCHOOL, 1901 Venice Blvd.,
/ mezi Normandie a Vermont Avenue/ v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi bude před mší sv. od
do 10:15 hodin dopoledne.
Po mši svaté bude poutní beseda s občerstvením . Budete si moci dát zahrát tu
"Vaši" na flašinet.
Ve Stáncích bude na prodej zmrzlina a pečivo, perníková srdéčka, kyselé okurky,
knihy, růžence, svaté obrázky, atd.
Podaří-li se mi do té doby zreorganisovat naše knihy, bude otevřena půjčovna
knih. Jinak budou knihy vystaveny k shlédnutí a k objednávce.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně a pro stánek.
Pouí /stoly, židle, poutní stánky, sedadla pro kapli, atd/ je třeba připravit
již v den před poutí. K tomu je třeba hodně rukou. Nedejte si ujít tuto příleži
tost ukázat zájem a důkaz svého náboženského a národního přesvědčení : přihlaste
se k výpomoci v sobotu odpoledne /po l.hod./ nebo pro dohled nad některým ze Stán
ků nebo při obsluze občerstvení. Všem dobrovolníkům : Pán Bůh zaplač. Dejte mi
vědět co nejdříve, že a v čem chcete být nápomocni
Příští české bohoslužby budou v O.L. of Loretto H.S. 2$. října 1981,
Všechny krajany srdečně zve
P, Jaroslav popeli, S.J.

A TELEFONNÍ ČÍSLO
na českého duchovního správce :
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GA.LIF. 90027.
Telefon: /213/465'0557- neozvu-li se,
' můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo našeho donu : U66-21|06.
ADRESA

SVATOVÁCLAVSKÁ OSLAVA
V SAN DIEGU
Česká

svatováclavská

■bude sloužena v San Diegu v sobotu
odpoledne o 3. hodině 19. září 1981
v sále pod kostelem konventu Sester Bene
diktinek na :
3888 Paducah Drive, S.D.
Máte-li nějaké dotazy, volejte na pí
Marii CARLISLE, Tel.:
295-1718.
Z FRWY:5 se tam dostanete : Exit na Balboa Ave., /ze severu z Garnet/
vlevo na Moraga, vlevo na Cadden Drive, vpravo na Paducah.

SVATOVÁCLAVSKÁ

POUŤ
V
SAN
FRANCISKU
bude se konat U. října 1981
- v den svátku sv. Františ
ka, patrona města v nové místnosti / kde byla sloužena Seská cyrilometoděj
ská mše dne 19. července / na Lone Mountain /na universitním
kampusu/ v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi bude před mší svátou, přijdete-li včas.
Vjezd na parkoviště je /jedete-li z východu/ po pravé straně Turk Str.
/pozor na Exit './ Použijte mapky, která Vám byla zaslána před mší svátou
v červenci.
Po mši sv. bude poutní beseda s občerstvením : stánky s perní
kovými srdéčky, s knihami, růženci, atd.
Prosíme všechny, kdo se vyznají v kuchařském umění, aby přinesli do
kuchyně pečivo a zákusky. - Dobrovolníci k prodávání u stánků jsou ví
táni
N.B. Všichni návštěvníci minulých bohoslužeb byli velmi spokojeni
s novou místností pro mši sv., kterou vyjednala pí Holubářova. Bude se
Vám proto na pouti líbit. Pozvěte své známé a příbuzné.
BLAHOPŘEJEME :
Mr. Bohumilu SMUTNÍKOVI k úspěšné operaci a k narozeninám /6.října nastou
pí 80. rok svého života/, k životnímu jubileu Dr. Francis Hradilovi a Dr.
Jaroslavu Pecháčkovi, a manželům Alfredovi a Bertě SRN
KO V Ť M k jejich svatebnímu stříbrnému jubileu í živi jo'

