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VĚSTNÍK KATOLICKÉ MISIE SV. CYRILA A MET CPE JE V LOSrANGELES

SV. FRANTIŠKA V SAN FRANCISKU A SV. JAKUBA V SAN DTEGU
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CO

MAKE KOMAT

V POSTNÍ DOBĚ ?
Duchovní recepis pro
postní- dobu vyžaduje obvy
kle
modlitbu./ almužnu, a ná
pravu
života.
To vše
muže byt zahrnuto slovem
"pokání".
Činit pokání znamená na prvním
miste
nápravu
života:
uvést náš život v soulad s pra
vidly Štastného života: s Božími
přikázáními.
To předpokládá , ze jsme si vědomi naší závis
losti na Bohu, od něhož jsme přijali život na tom
to světě, a od něhož cekáme věěný život po smrti.
Každým dnem i krokem blížíme se k věcnému cíli,
který představuje bud věčnou odměnu nebo věčnou
odplatu. Nepomůže nám ignorovat tento cíl nebo se
stavět lhostejným : Bůh lidstvu jasně zjevil, ze
nás očekává soud, na němž vydáme počet ze svých
skutků, slov a myšlenek.
I když toto vyjadřuje spíše negativní stránku
našeho náboženského života, a proto v postní době
převládá fialová barva pokání,- přesto nás Církev
vede v postě k pozitivnímu postoji : k uvazování
o utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista, aby
chom si co nejhlouběji uvědomili, ze "Tak Bůh mi
loval svět, ze dal svého jednorozeného Syna, aby
nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl ziryot věcný. rl
'
Pohled na kříž, na Kristovo utrpení a smrt, má
nás povzbudit a posílit k tomu, abychom strženi
příkladem a láskou našeho Vykupitele začali dů
sledně milovat Boha nade všecko a své bližní jako
sebe samého', a byli též ochotni přinášet pro oboje
i oběti.
Pro věřícího křesíana je postní doba časem mi
losti a radosti. Zkroušenost a kajícnost, která
vychází z lásky k Bohu, je nejpůsobivějším balsamem pro duševní rány našeho srdce. Neboě "Bůh si
nepřeje smrti hříšníka, nýbrž aby se obrátil a
žil ." Klaníme se a dobrořečíme tobě, Pane Ježí
ši, nebot sKrze svátý kříž svět jsi vykoupil !

"□Á OSEM VZKŘÍŠENÍ
A ŽIVOT ! ”
Když se za našich časů v českých zemích slavilo
velikonoční "Vzkříšení" k večeru na Bílou sobotu,
kdy se po ulicích měst a vesnic ubíral průvod
s Velebnou Svátostí Oltářní za hlaholu zvonů a
znění hudby, nebylo třeba nikomu připomínat, co
znamenají velikonoce v životě křesťana.
Ty časy sice minuly, ale velikonoční litur
gie každoročně promlouvá k nám, ať žijeme
v kterékoli části světa. To ovsem platí jen
pro ty, kteří o velikonocích naslouchají
hlasu Církve a súčastňují se liturgických
obřadů.
Aby i v dnešním životním shonu mohli
se věřící účastnit bohoslužeb Svatého
týdne, posunula Církev obřady na večerní dobu.
Při dobré vůli můžete ve vašem farním kostele
prožít Svatý týden tak, jak se na křesťana sluší,
Velikonoční slavení Kristova zmrtvýchvstání je základem naší víry
a středem našeho náboženského života: "Nevstal-li Kristus z mrtvých,
marná je víra naše..."
Kristovo vzkříšení je zárukou našeho zmrtvýchvstání. Tato radostná
zvěst a jistota zahání z našeho života stín, který na něj vrhá skute
čnost jisté a nevyhnutelné smrti.
Kristova velikonoční zvěst nás ujišťuje, že smrtí se náš život ne
končí, naopak : pravý lidský život ve své plnosti a dokonalosti nám
teprve nastane, budeme-li shledáni věrnými.
Velikonoční radost proto proniká celý život toho, kdo věrně násle
duje Krista, protože na konci této životní pouti ho očekává Vítěz
nad smrtí, který pravil
Já jsem cesta? pravda a život - já jsem
vzkříšení a život - já jsem světlo světa."
Někteří lidé - i krajané - si myslí, že nepotřebují Kristova svět
la, že projdou tímto životem jako rostliny nebo živočichové, kteří
dnes jsou a zítra je po nich veta. Zvířata se neptají, co je dobré
a co je zlé' Člověk však, který má nesmrtelnou duši, který je svou
přirozeností duchová bytost, potřebuje odpovědi stran dobra nebo zla
skoro na každém kroku.
čím víc se lidé snaží setřít nebo nedbat rozdílu mezi dobrem a
zlem, čili čím víc přestupují zákony :"Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, nepromluvíš křivého svědectví...", tím víc je ve světě hla
dových, opuštěných, zbavených domova a vlasti.... a nešťastných.
Nejen o velikonocích, ale po celý život má a může v našem srdci
znít ohlas velikonoční písně •
"Jako vítěz Pán vstal z hrobu, - cíábla pro nás přemoh'zlobu, strach a hrůzu se smrti sňal, alelujaí
Zajásejme, s Církví pějme :Kristus Pán oslaven vstalí Aleluja í

UPOZORNĚNÍ :

Česká velikonoční mše svátá se bude konat

na Hod Boží velikonoční 11.dubna v Loyola H.S., ale věst
ník - toto je dvojčíslo - bude vydán až v květnu.
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Slavnostně se
rozezněly zvony
v překrásném ba
rokním chrámu sv.
Karla Borom. ve
Vídni 2. března
letošního roku.
Možná, že se
vídeňští občané
ptali, jaký je
to slavný den, a
ani my bychom asi
nevěděli, proč by
ty zvony měly tak
jásat a hlaholit,
a proč měla být
sloužena slavnost
ní mše svátá prá
vě u sv.Karla ve
Vídni?
Před 700 lety,
2.března, zemřela
v Praze zakladatelka a abatvše šnitálu al kláštera na Fran
tišku v Praze, a také zakladatelka řádu Křižovníků s čer
venou hvězdou, dcera krále Otakara I. a královny Konstan
cie, sestra krále Václava I., teta krále Přemysla Otakara
II. a prateta královny Elišky, matky našeho nejslavnějšího krále Karla IV., Blahoslavená Anežka Česká. Část jejích
ostatků byla právě letošního roku darována španělským krá
lem českým Křižovníkům s červenou hvězdou, kteří již 200
roků spravují chrám sv. Karla ve Vídni.
Blah. Anežka se narodila r. 1205 v Praze. Ve věku 3 let
byla se svou sestrou Annou poslána do Vratislavě, snad i
zasnoubena, a po smrti svého snoubence - v 6 letech - se
vrátila do Prahy. Formálního vzdělání se jí dostalo
v klášteře v Doksách.
Po zasnoubení synu císaře Fridricha Jindřichovi byla
poslána do Rakous ke dvoru vévody Leopolda, aby si osvo
jila vhodné mravy a vystupování pro budoucí císařovnu.
Když opět i toto zasnoubení bylo zrušeno, vlivem politic
ké situace, vrátila se zpět do Prahy k rodičům. Snad již
od narození byla určena k jinému životu než být manželkou

a matkou, a tak , když sám císař Fridrich požádal o její
ruku, odmítla. To už byla rozhodnuta vzdát se světského
života.
Založila v Praze na Františku špitál a při něm ženský
klášter podle vzoru sv.Kláry, a mužský klášter podle
vzoru sv. Františka. Později ještě založila v Praze Ře
holi Křižovníků s červenou hvězdou.
Její život byl zasvěcen Bohu a službě chudých a nemoc
ných. Zemřela na tehdejší dobu v poměrně vysokém věku 77
let a byla pohřbena v kostele na Františku. Bylo to v do
bě, kdy český národ trpěl po smrti Přemysla Otakara II.
Později byly její ostatky přeneseny jinam a schovány tak
dobře, že se za válek husitských docela ztratily. Ještě
za svého života měla moc uzdravovat, a po její smrti se
v jejím jméně děly zázraky.
Královna Eliška Přemyslovna se přičinila o zahájení
procesu k jejímu svatořečení, ale snad její předčasnou
smrtí proces nebyl ukončen. Teprve roku 1874 zásluhou
kardinála Schwarzenberka byla prohlášena za blahoslave
nou. 0 další kanonizaci světice se snažil zvěčnělý kard.
Josef Beran. Snad nynější papež Jan Pavel II., který je
nakloněn našemu národu, pomůže nám ukončit to, co bylo
započato královnou Eliškou.
Dnes pro svatořečení je třeba 2-3 uznaných zázraků,
které se staly v poslední době. Není to při moderní lé
kařské dokumentaci jednoduché dokázat, že se někdo zázra
čně uzdravil a nebo vlastně naopak : důkladná lékařská
dokumentace by měla prokázání zázraku usnadnit.
Je nás - krajanů blah. Anežky - roztroušeno po světě
hodně, a tak by se pro nás tato snaha mohla stát jakýmsi
středem, kolem kterého bychom se shlukli, a odtud by moh
la vyšlehnout jiskra, která by náš národ probudila a za
pálila k duchovní obrodě.
Blahoslavená Anežka nám rozumí, na nás jistě čeká a je
nám blízko. Budeme-li prosit upřímně, a£ již o malý zá
zrak pro sebe a nebo pro zázrak velký, o kterém by věděl
celý svět, a který by pomohl jejímu svatořečení, bude-li
prosba vycházet z věřícího a upřímního srdce, pak bude
jistě vyslyšena.
Anežka Havlíčková

KRAJANE, jste naléhavé zváni na tuto svatopgstní msi sv.
nejen proto, že v^postnf/tobě mamě ukazat viq ochoty a
obětavosti ve službě bozx, ale také" z toho důvodů, ze
tyto
bohoslužby
bude
sloužit
P.Petr
ELIÁŠ, který je českým duchovním správcem v Croydonu v Austrálii.
Při besedě s ním - po mši sv. - budete se moci dotá
zat na poměry a vaše přátele v Austrálii. ,
VŠICHNI
JSOU
VÍTANÍ I

Věstník

jako

dvojčíslo

Postní česko "bohoslužby byly přeloženy ze lit. na 28.
březen z toho 8úvodu, aby se P.Petr ELIÁŠ, český misi
onář v Austrálii, mohl setkat s krajany a oni s ním.
Do velikonoc je pak již jen 11). dni a věstník by nedošel
včas. Proto oznamujeme velikonoční bohoslužby již v tomto dvojčísle. To
jisto nebude na Škodu velikonoční účasti krajanů na české mši svaté,
protože kdo by mohl zapomenout na velikonoce?
Oprava

v

liturgickém

kalendáři

Tato zpráva se týká jen našeho misijního -tištěného- kalendáře, do
něhož se vloudila chyba : předně první pátek po Popeleční středě nebyl
označen rybou jako znamením, že po všechny postní nátky se máme zdržo
vat od požívání masitých nokrmů,/kdo kvůli tomu zapomněl se zdržovat,
může vinu svést na mě/, a hlavně označení postu a újmy /ryba a krajíček
chleba/ se omylem přeneslo /mea culpaC/ z Velkého nátku na první veli
konoční pátek /16.dubna/; kdy již újma a /povinný/ půst neplatí. Zde
již nikdo nebude moci klást vinu mně, protože leaždý si má pozorně pře
číst celý věstník, letorý stojí nás tolik peněz a tolik práce.
Bazar

Při naší velikonoční besedě v Xavierzs Halí v Loyole bude otevřen
bazar, hlavně pro Šatstvo, - můžete však přinést jiné věci, které nepo
třebujete, - abyste si mohli koupit za pár centů věci, které jsou dosud
vhodné k používání a pro něžznaše Ti-sie^zatím nemá místa k uskladnění.
Budou vítáni ochotníci, kteří by na bazár dohlíželi. AÚ se co nejdříve
přihlásí

Česká

bible

Je o ní pojednáno zvlášť, co se týká
na eho úmyslu přetisknout Podlahovo vydá
ní české katolické bible.
Chci však zde zdůraznit, že je už 300
zájemců přihlášených, ale v Los Angele s
a vůbec v Kalifornii je ještě mnoho kato
lických rodin a jednotlivců, od kterých
bychom mohli očekávat, že projeví zájem.
Snad nají v úmyslu si českou Bibli
koupit, bude-li vydána, avšak její vytiš
tění je závislé
na dostatečném
počtu přihlášek. Je tedy zcela, možné, že
se nás úmysl neušlouteční pro nedostatek
zájemců, ačkoliv podnikáme kroky pro ná
hradu s jiné strany.
I modlitba na tento úmysl je zde na
místě, aby Bůh v našich krajanech vzbu
dil ducha obětavosti a lásky k psanému
Božímu slovu.
Je to opravdu historické podnikání,
které se týká katolických krajanů po ce
lém světě, a záleží na leaždém z nás, jalo
o nás budoucnost se bude vyslovovat.

Ministrant "ZVONEK"

ZVONEK :"Můžeme vám říkat
'Giip-Monk'?"

DUCHOVNÍ VEČERY S BRATREM MARTINEM
Jak bylo oznámeno v minulo věstníku, byl novic
S.J. Martin Matuštík ochoten za jeho pobytu v L.A.
poskytnout krajanům, zvláště mladým, příležitost
k náboženským rozmluvám, modlitbám a úvahám.
Až dosud konaly se 3 takové večery v místnosti
Loyola Hiýh School. U brány vám sdělí, /information/
jak se dostat do místnosti.
Příští
data těchto duchovních setkání .jsou :
2$. března, 1. dubna, 22. dubna, 6.května, 2O.kvítna. Vždy v 7:30 večer.
N.B. Dne 3. dubna - v sobotu odpoledne od 2 do 5 hodin mají v novi
ciáte v Los Angeles na 262? Menlo Avenue OPÍM HOUSE. Jste vrtáni
k návštěvě. Ncviciát je /po dobu jejich pobytu v L.A./ blízko Lo
yola H.Sch.,/na Pico x Menlo - Menlo je první ulice na východ od
Vermont.
DOTAZ

STRAN

BYTU

PRO

ČESKOU

DÍVKU

Koncem dubna má přijet z Mni chová česká dívka, která má l.lcvčtna
začít studovat na California College of Dental Training, 810 South
Spring Street, L.A.
Hledá u krajanské rodiny menší, čistotný pokojíček k pronajmutí
na 10 měsíců, polrud možno blízko středu města či koleje.
Kdo by o ničem podobném věděl, at nám laskavě dá v"d b.
ZEMfíEL VZÁCNÍ ČESKO-AMERICKÍ

KNfíZ P. VÁCLAV MHCHALIČKA, OSB.
Jak bylo oznámeno v "HLASU
NÁRODA" -časopisu, který by měl
každý katolík odebírat a číst, zemřel 26. února P.Václav Michalička, který se zapsal zlatými
pí směnami do srdcí krajanů v Americe i v Československu.
Zaslouží si, abyste si o něm
přečetli, co bylo a bude o něm
napsáno v Hlasu Národa.
Sám jsem jej potkal mnohokrát,
zejména za mých výpomocí u sv.
Ludmily v Chicagu, a vždy jsem
měl dojem, že potkávám otcovského přítele, bratra, vlastence, uělechtilého a zbožného kněze.
Na obrázku je - s P.Macháčkem • - prvý z leva. Kéž je nám i našemu národu nápomocen i s nebe '
PROF.DR. BOHDAN

CHUDOBA

ODEŠEL NA VŽČNOST

Ve stejném čísle Hlasu Níroda bylo oznámeno, že dne 2.ledna t.r. ze
mřel ve věku 73 let v Madridu mnohým krajanům známý profesor, historik,
spisovatel, novinář a komunisty obávaný politik Prof. Dr. Bohdan Chudo
ba. Dočtete se o něm rovněž v II.N. - Odpočinv.tí lohk*. doj ru, ó Dano '
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15.března : KLEMENT MARIA DVOŘÁK-HOFBAUER , CSsR
Mnozí krajané snad ani nevědí, že máme v nebi svátého přímluvce,
který je naším krajanem.
Sv. Klement Maria Dvořák-Hofbauer se narodil v Tasovicích jako 9.
z dvanácti dětí Pavla Dvořáka. V mládí učil se řemeslu - lučišnictví T
ale již při řemesle začal studovat. Pokračoval ve studiích ve Vídni a
dokončil je v Římě. Tam byl přijat sv. Alfonsem do řádu Redemptoristů.
Po vysvěcení na kněze byl poslán do Polska, kde působil velmi hor
livě, a později do Vídně. Tam působil 12 let a pro svou neúnavnou čin
nost byl papežem Piem VII. nazván apoštolským mužem a ozdobou vídeňs
kého duchovenstva, i sloupem víry. Zemřel tam 1^.března 1820.
Pro Četné zázraky byl prohlášen blahoslaveným a svaty Papež Pius X.
ho prohlásil za svátého. Jeho svátek se slaví 1£. března.
Svatý Klemente, přimlouvej se za nás a za náš národ '

19. března ;

SVATY JOSEF, hlava Svaté Rodiny

Měsíc březen je zasvěcen svátému
Josefu, a podobně i nesčetné chrámy
po celém světě, ba i instituce a ře
holní kongregace nesou jeho jméno.
Jeho pozemský život se vyznačoval
malou mimořádností,ačkoliv jeho rodi
na pozůstávala ze Syna Božího a Matky
Boží. Z jeho věčného domova však jako
Patron Církve zahrnuje ty, kteří pro
sí o jeho pomoc nebo přímluvu, tako
vou přízní, že by vyplnila několik
knih.
Přesto je v našich silách napodobovat jeho Život : věrné vykonává
ní povinností a podřizování se vůli Boží jako nejlepšího měřítka pro
prioritu našeho konání.

23. dubna :

Svatý Vojtěch

Život svátého Vojtěcha, patrona českého národa, lze nejlépe pocho
pit z perspektivy slov Kristových : "Nezemře-li pšeničné zrno, jež
padlo do země, zůstává samotno ; zemře-li však, přináší mnoho užit
ku.
Z tohoto přesvědčení asi pramenila Vojtěchova touha po odchodu,
po samotě, pokání a po mučednické smrtij když jako pastýř českého
stádce viděl a zakusil tolik nepochopena jeho snah, tolik nechuti
k opravdovému křesťanskému životu se strany jeho svěřených ovcí.
Šv. Vojtěch se narodil na Libici vévodovi Slavníkovi a jeho man
želce Střezislavě. Na studíí ch v Magdeburku při biřmování přijal jmé
no Adalbert. Pod tím je znám v cizině.
Po smrti Dětmarově stal se prvním českým biskupem. Dvakrát odchá
zí do exilu a dvakrát se vrací. Kolik to dramatických chvil a zážit
ků. Exil mohl být pro něho odpočinkem u vlivných přátel /císaře a
papeže/, on však odchází jako misionář k polabským Slovanům a nalézá
smrt mezi pohany, kterým chce přinést Kristovu radostnou zvěst.
Jistě je jeho přáním, aby si Cechové vážili svých duchovních pas
týřů, kteří jim hlásají ne svou moudrost, nýbrž zjevené slovo Boži.

JSOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ STEDNÁ?
ANEB : PROČ JSEM KATOLÍKEM ?
V této ekumenické době jsme -aspoň my křestané - víc ochotni vy
hledávat vše, co nás spojuje a odhlížet od toho, co nás rozděluje,
než tomu, bylo dříve. Znamená to však, že rozdíly mezi jednotlivými
náboženstvími vymizely?
Částečně ano : křesůaní skoro všech vyznání nyní vyznávají trojjedinost Boha, Božství Kristovo, skutečnou přítomnost Kristovu
v Eucharistii, výsadní postaveni Katky Kristovy, atd. Je to však
jen obsah víry, který činí rozdíl mezi náboženskými společnostmi?
Kdo mluví o náboženství, měl by si nejdříve uvědomit, co j e
náboženství. V tom směru mohou b?ýt různé názory podle schopností a
zájmu jednotlivců. Náboženstvím je třeba rozumět vztah lidí
k Bohu, a tento vztah se ovšem různí podle toho, jaké kdo má poznání
o Bohu. Toto poznání může být zcela mylné /lidé považovali za "boha"
i planety, zvířata a kameny/.
Pohanský Aristoteles svou logikou dolcazal* že člověk pouhým rozu
mem může dospět k poznání pravého Boha, letery je čirý Duch, nekoneč
né Bytí a Stvořitel všehomíra i naší nesmrtelné duše. Kdo však myslí
jako Aristoteles? Dnešní t.zv.filosofové mu nestojí ani po kotníky,
protože nepoužívají /ani o ní neslyšeli/ jeho nauky správného myšle
ní.
líecl<ý / a vůbec kterýkoli/ mudrc však nemohl, postihnout rozumem
podstatu /přirozenost, trojjedinost.../ Boží, která je nekonečná.
Proto Bůh již od počátku světa zjevoval člověku své vlastnosti a úmysly. To se dálo skrze patriarchy, proroky, bibli /která obsahuje
zjevené slovo Boží/ a ^oncČr/' skrze Ježíše Ihista, Syna Božího.
Ježíš Kristus v mnohém poodlcrýl tajemství Boží velikosti a lásky
a ustanovil Církev /spolu s autoritou/, aby tyto pravdy střežila a
předávala budoucím pokolením.
Církev však je zároveň mystickým tělem Kristovým / Já jsem kmen,
vy pak ratolesti/, které dává údům nadpřirozený život, jenž je v tom
to stavu jen předzvěstí budoucího věčného života.
To je v krátkosti posláním Církve a zároveň podstatou náboženství.
Kdo toto nochopí, snad si uvědomí, že pravé náboženství je závislé
na Božím zjevení, které je jednoznačné a nepomíjející /Nebe a země
•pominou, ale šlová má nepominou/.
Protože se náboženství týká nejen uctívání Boha, ale i spásy Člo
věka, nemá žádný člověk, kterého Bůh nepověřil, žádnou moc rozhodo
vat v ohledu spásy. Církev, která má apoštolskou posloupnost, ji
však má./Cokoliv svážeš.. .rozvážeš na zemi, bude svázáno, .na nebi./
Byly vždy a budou náboženské sekty /byly i ve Starém zákoně/, pro
tože si lidé vždyclcy budou rádi hrát na proroky, na zakladatele církví^ na papeže /ačkoliv papežskou autoritu zamítají/, vždyt již Eva
v ráji zatoužila vyrovnat se Bohu /"Budete jako bohové..."/’ Budou
vždy /až do skonání věků/ Áriové, Fociové, Lutherové, Snithové a jim
podobní, kteří své názory /svou neposlušnost nebo nevědomost/ budou
vydávat za zjevené náboženství. Jaká je však jejich autorita?
Je nravdou, Že každý platně polďtčný kře stan se stává údem Kristo
vy Círlrve, avša1’ ta Církev je jedna, je Petrova /má jeho pravovoc/,
je universální /katolicloá - nro všechny/ a jedině nravá.

RÁMEČEK-----------

ZA

MARTÍNEK V O T R U B A , kterému je 11 let,
/na fotografii mu nebylo ani tolik/ má na vy
svědčení samé nA". Ve '.kolním orchestru hraje
1-ní klarinet in "B", protože rychle čte noty a
dobře počítá takt. Jeho rodiče dostali nedávno
dopis, jejž /v překladu/ otiskujeme.
"Místní výbor pro poradní a psychologickou
službu rozhodl v závěrečném jednání, že Váš syn
byl přijat do programu pro nadané a talentované
žáky. Jsem ráda, že Vás mohu o jeho úspěchu in
formovat."
Vedoucí programu.
Podle zásady :"Radujte se s radujícími"gratulujeme Martínkovi i
jeho rodičům , dědečkovi prof. Antonínu Votrubovi a jeho manželce.

-EUROPEAN PAINTERS-]
S INTERIORS-EKTERIORS
PRO

KRAJANY

VLADA BATLIK

DOBRÉ CENY
JIRI

RACEK

356 COSTA MESA ST., COSTA MESA, CA 92627

FOR WORK ORDERS CALL :

(Days)
(714) 760-7217
(After 6:00 P.M.)
(714)

646-8349

Mew Üenv cfwe/nw
Joe KORUD : STALO SE V ADVENTE
vydala : KOLTRONTACE, Im Struppen 1, CH-8OŮ8 ZCtlICH, Swi'zerland
Z rccens" JMT.Opata Anastáze Opaska OSB :
Cena : i 10 /i spoštov./

Tato kniha je dílem beletristickým, jehož předlohou byla fakta............
Kněz, leterého nutila policie, aby lhal, který však obstál při nejkrutěj
ším mučení... .zemřel, utýrán tajnou policií k smrti. Jeden z těch kněží,
kteří za stalinského pronásledování Církve v Československu přišel o
život. Jiní byli oběšeni nebo zemřeli ve vezeních, stovky dalších proži
li až 1£ let v'zení, aby později umírali na následky útrap.

V JEDNOM SPOLEČENSTVÍ
Tuto 'mihu vydala Křesťanská Akademie v Rímč a je k dostání v naší
misii. Je to sbírka, životopisů svátých, sestavená podle kalendáře : na
každý den v roce připadá svátek jednoho z těch, které připomíná Římské
Martyrologium - seznam svátých. Na každý den připadá mnoho svátků, kte
ré se oslavují na různých místech.
Někteří světci četbou životopisů svátých /jako n.př.sv.Ignác/ přišli
k rozhodnutí radostněji a opravdověji praktikovat víru.

PÍSMO svaté bylo napsáno "k našemu
ponaučení". Proto naši svati věrozvěs
tové s trikovou obětavostí věnovali
tolik času překladu bible.
Proto naši předkové si vážili tolik Písma svátého, že
je opisovali - a pak přetiskovali - na tu dobu až podivu
hodně často. Jak my v tomto ohledu obstojíme?
Rozhodli jsme se vytisknout nové vydání. To proto, že
za dané situace není možné /neb aspoň snadné/ pořídit no
vý překlad Starého zákona.
Proč nepoužít překladu Dr. Hegera nebo nedávno vydané
-ekumenické- bible v Praze.
K překladu Dr. Hegera se vrátím. Co se týká pražského
vydání z r.1979, jednak se toto vydání nemůže pokládat
za "katolickou bibli" - chybí v něm několik starozákonních
knih a nutné vysvětlivky - a nad to mění /pohebrejšňuje/
obvyklé názvosloví, čímž vnáší do bible zbytečný zmatek.
Tak na příklad Filištinské nazývá Pelištejce, Kainan
je Kénan, Chus je Kůš, Jefte je Jiftách, Oziáš je Uzijáš,
Joatam je jótam, Ezechiáš je Chizkijáš, atd.
Dr. Heger ve svém překladu šel ještě dále. Pro něho i
Mojžíš - každý Čech ví, kdo to je Mojžíš - je MOše.
Nuže, i kdyby pražské vydání bylo úplné, i kdyby nepokroutilo většinu biblických jmén, a bylo k dostání, už ta
skutečnost, že je komunisté raději prodávají v zahraničít
než aby je dostali do rukou krajané ve vlasti, dává nám
důvod, abychom si obstarali bibli úplnou a katolickou.
Namítal mi nedávno kdosi, že Podlahovo vydání neobsahu
je dnešní /moderní/ češtinu. To je sice pravda, ale ta
čeština Sýkorova či Hejčlova se většinou liší od dnešní
tím, že používá přechodníků.
Můj přítel však kupodivu začínal svou námitku těmito
slovy : "Jsa katolický laik a nikoliv odborník ve sféře
překladů bible mám ale dojem, že český jazyk se za posled
ních padesát let velmi změnil a ztěží můžeme nazývat čes
ké texty staré 60-70 let jako moderní".
Tak vida - moderní řeč začíná i dnes přechod
ní k e m 1
Vracím se však k otázce :"Jak v úctě k svátému Písmu obstojíme
my? Odnověú přinese blízká budoucnost, kterou budou posuzovat ději
ny. Najde se mezi krajany po celém světě 1000 zrjemců o tištění a
zakoupení bible? Až doposud se jich přihlásilo téměř 300.

DO VĚČNÉHO
ŽIVOTA
NÁS
PŘEDEŠLI :
ANNA

V A Ď UR O VÁ

Dne 18. ledna 1982 povolal Pán do věč
ného života pí Annu Va&urovou, maminku
pí Anny Hrobařové, p. Josefa Vacíury a pí
Marie Sotlové, která je v ííe skosí ovensWi.
Zesnulá zemřela po těžké nemoci v Poleš cvicích u Uh. Hradiště na Moravě.
V Los Angeles si získala řadu známých
za její návštěvy u jejího syna a dcery.
Také český duchovní správce se s ní se
známil. A je zcela možné, že ji jako
student zahlédl v zástupu poutníků na Ve
lehradě, kam chodívali Polešovičti na
pouí v hojném počtu.
AÍ se raduje ve věčném království na
šeho společného Otce '
G E R A L D

J-

ZOCHOL

Gerry /jak jsme mu říkali/ Zochol se
narodil v Nebrasce 3. června 1929. R.19hO
se přistěhoval s rodiči z Alliance, Nebr.
do Los Angele s a studoval v Mount Car mel
H.S.
Během Korejské války sloužil v americ
ké armádě během r.1991-93. Jeho zdraví
se pak zhoršilo a byl několikrát ošetřo
ván v nemocnici. Infarkt dokončil jeho
život dne h.března 1982.
Zanechává zde kromě jiných příbuzných
sestru Irenu, která je v nemocničním oše
třování. Jeho matka, která dobře a ráda
mluvila česky, ačkoliv se narodila též
v Nebrasce, zemřela v červenci minulého
roku ve věku 91 let. Gerrymu nebylo ješ
tě 93 roků.
Jak jsem ho znal z bohoslužeb, které
měsíčně byly slouženy v jejich domově
v Maywood, byl Gerry mírné povahy. AÍ
odpočívá v pokoji

ANTONÍN

BAUMAN

Dne 22. ledna 1982 zemřel - v 71. roku svého věku - krajan p. Antonín
Bauman. Obrázek a zprávu přineseme v příštím věstníku, budou-li nám
zaslány.
2. BŘEZNA 1982 UPLYNULO 700. LET OD SMRTI BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY ČESKÉ.

T1 er? vrill be HOLY KASS in Czech language :

LOS ANGELES : March 28, at 10:30 a.m. in Our Lady of Loretto ILS,
Celebrant : N.Petr ELlAS, visiting Missionary fro)
Australia.
April 11, at 10:30 a.m. in Loyola High School
SAN FRANCISCO : April 18, at 10:30 a.m. in LONE MOUNTAIN /Turk &
Parker/
SAN DIEGO : April 21i, at 3 P.m. at Benedictine Sisters Convent
3888 Paducah Drive.
/ A XZ/x XZ/X XZA ‘xz’A VZx x*/s XZ a VAVA Ya V A V A XZ a VaVARAVA ^A YA XZa X*A V A V a VA XZA VAVAVAXt

The are about 300 subscribers to a ITEW CZECH CATHOLIC BIBLE
We need 600 more and are still looking for benefactors to
enable us to print /reprint/ this Bible.
This year is 700th anniversary of the death of Blessed
Agnes of Prague.
VA VA X/A VA X//x VA V A VA V A V

U 1 0 P E A N

PAINTERS

: Interiors C: Exteriors

For' work orders call :

Days : /71U/ 760-7217
After 6 PM : /71I1/ 6U6-83U9
VLADA PATJJK , 35>6 Costa Mesa St., COSTA I ESA, CA 92627
JIRI RACEK
' A Va X/A V A X*A

Aî ERIGAN
’.CST TOURS Al® TRAVEL
12h7 Lincoln Blvd. Suite G.
SANTA MONICA, CA 90U01
Call :
Lida Hovacek or Barbara Paulson
/213/ l^l-872h
».V/xVAVAVA VAXZAVAVAV

A farmer placed a weather vane
I atop his barn. It bore the inscrip1 tion :iGod is Love1’’.
,:Does that mean,11 a neighbor
[ asked, "that God is feckle as the
' wind?”
"Not in the least,” replied the
farmer. "It means that God is Love
no matter which way the wind is
blowing."

Our Parish

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

/ CO.

PLUMBING & APPLIANCES

^30 No. Western Ave., HOLLYWOOD, CA 900oU
Tel. t HO 2 - 7?81
Refrigerators,
Di shwasher s,
'''Aw----- 1
Disposals, Ranges,
’'i^oJjU^uxTcicoP !
Washing Machines,
mnigi‘-W«M ]
Air Conditioners,
—B—115?_
Freezers, Dryers,

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

má na skladě

ROBERT’S JEWELRy

FRANK’S
"HIGHLAND PARK
CAMERA "
rodiny Vackové
Vám poslouží
v n 0 v é m
.

and $'*a-vfí

1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401

EUROr.lAN DELICATESSEN
Tel: U67-12^2
5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

hospoda

—T
/ VV

1

Hlas z krajanského života :

odfiamM wz mjaidtid'

"U KALICHA”

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel.:/213/U62-UU66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3. hod.
ÚTERÝ a STŘEDA : ZAVÍJENO.

1

obchodě na :
\ —K 5715 N. FIGUEROA ST., L.A., GA 9OOU2
I-/!—/ Tel. «255-0123,255-15U3,255-5151.

Office : (213)451-8724 Res. :/213/ 5U6-11U1

'

firma:

9U13 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKY k TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA

\Ned/

krajanská

hb/

[

J

íR
/ '/

Československá ethnická
SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kalifornii
přijímá do svých řad nové
členy - hochy a děvčata
od 8 do 20 let - pro zareglstrování na další rok své

Dospělí zájemci 0 práci
pro naši mládež jsou rovněž vítáni.
Přihlaste se na adresu: SKAUT, P.O.Box 7O9U.
VAN NUYS, CA 91UO6 —

každý

Český

katolík

odebírá z

HLAS
OACAHIC

NATURAL

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

J E RR Y & MARIE
H U S A K

(’Ji
&
2

Member
Milion Dollar Club
BUSINESS : 391-6721

NÁRODA,

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

™

Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60623
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ : v USA $25.00.
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Telef.:
/916/
5U1-1771

10:30AM _ 6:00PM
Sobota :
10:3QAM - U:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

'

RESIDENCE : 20U-18U2

Fred Sands Realtors
■

11.

d?

12108 Venlca Boulevard
L03 Angeles, California 90066

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

Oznamujeme
že

česke'

Vam,

bohoslužby
VELIKONOČNÍ

POSTNÍ
Budou

se

konat

v neděli dne 28. března 1982
v místnostech školy OUR LADY OF
LORETTO HIGH SCHOCL,
227 N. Lake Street, L.A.
v 10:30 hod.

v neděli dne 11. dubna 1982
v kapli LOYOLA HIGH SCHOOL,
1901 Venice Blvd., L.A.
/mezi Normandie & Vermont Avenue/

Příležitost ke sv. zpovědi
/u Otce Petra Eliáše/ půl hod.
přede mší svátou.

Příležitost ke sv. zpovědi od
9:30 hodin do 10:20 hodin.
/Přijdete-li včas./
Svěcení velikonočních pokr
mů : při mši svaté.
Po mši svaté bude před kaplí
"honba za vaničky" za vedení pí
Jiřiny CIMBÁLOVÉ,
pak velikonoční beseda
v auditoriu.
Prosíme všechny, aby přinesli
do kuchyně pečivo, zákusky
a barvená /na tvrdo vařená/ va
jíčka.
Bude k disposici /v malých
lahvičkách/ svěcená /na Bí
lou sobotu/ voda.

Mši svátou bude sloužit - za
koncelebrace P.J. Popelky, S.J. a
asistence B.M. Matuštíka, NSJ.
P. P E T R
ELIÁŠ, Sešitý
misionář v Austrálii.
Přede mší svátou bude KŘÍŽOVÁ
CESTA. Kdo budou chtít, mohou přijiňoúF i "POPELEC".
Po mši svaté bude BESEDA
s naším hostem P. P. Eliášem.
Prosíme všechny, aby přinesli
do kuchyně pečivo
a zá
kusky. Srdečné díky '

dopoledne.

Všechny krajany srdečně zve

P. Jaroslav Popelka, S.J.
ADRESA
a
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce :
5322 Franklin Avenue, LOS ANGELES, Ca.90027.
Telefon »/213/ 465 0557
Neozvu-li se , volejte /nebo nechte vzkaz/ t L66-2Ů06.

V£I_IK©N®ČNÍ ČESKÉ
BOHOSLUŽBY v SAN FRANCISKU
budou se konat v neděli dne 18. dubna 1982 na LONE MOUNTAIN
/kampus S.F. University/ o 10:30 hod, dopol.
Vjezd na parkoviště je po pravé straně TURK STR./jedete-li od Masonic - z východu/ - pozor na EXITÍ
Bude-li vhodné počasí, uspořádáme venku pro děti "honbu za vajíčky"
Příležitost ke sv. zpovědi /přijdete-li včas/ bude před mší svátou.

Prosíme všechny kuchařky / i kuchaře
čerstveni : zákusky, pecivo, atd.

, aby přinesli pro besedu ob

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX«>XOXOXOXOAOXOX^XOXOXOXOXCXOXOXOX^XORv^^^^^XOX

ČESKÉ BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU
BUDOU SE KONAT

V

SOBOTU

dne 2h. dubna

1982 /v den sv. Jiří - po svátku sv.Vojtěcha/

v sále pod kostelem konventu Sester Bene
diktinek, 3888 Paducah Drive,
o 3. hodině odpoledne.
Po mši svaté bude v sále beseda s programem.

'Viennese «'Pastry Stop
Unique European Pastries
Anniversar;/- Cakes
3U6-7002
Rocco MARIK
Ll23 P'.TSIDIO AVENUE
/Btw.Sac'to h Calif./
SAU FRANCISCO, 9U11£

Continental Food and Lounge
VLASTA'S EUROPEAN
RESTAURANT

21/20 Lombard Str.
VLASTA KUCERA
Closed MONDAYS

SAIT FRANCISCO
Phone: 931-7^33

