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O NAŠÍ NEBESKÉ
MATCE, O MATCE CÍR
KVI A O JINÝCH
PRAVDÁCH VÍRY
Na stránkách našeho věstníku
bylo napsáno mnoho článků o Mat
ce Boží, o Církvi, o mnohých
pravdách naší víry. Můžete obdr
žet minulá čísla, chcete-li si
je znovu přečíst. To, co přepisujeme na následujících stránkkách, nahradí jistě mnohé z toho, co zde bylo napsáno.
PROČ DCERA SLAVNÉHO PĚVCE A HERCE PAT BOONE
PŘESTOUPILA NA KATOLICKOU VIRU ?
CHERRY A JEJÍ MANŽEL DAN ROZMLOUVAJÍ O JEJICH
DLOUHÉ POUTI KE KATOLICISMU.
Napsala Marie Dann
"Pohlížím na protestantskou církev jako na vlídnou a laskavou mace
chu, která mne vedla do mého pravého domova v katolické Církvi'’, praví
Cherry OzNeill, 27-letá nejstarší dcera evangelického umělce Pat Boone-a
a sahá po ruce jejího manžela. "Několikrát za den Dan mi říká :zNení to
úžasné být katolíkem?'Máme dojem, jako bychom byli na dlouhé pouti. Ko
nečně jsme dosáhli cíle."
Jsou mladí, hezcí a očividně se mají rádi. Okázalí jako hollywoodský
filmový pár, pohotoví jako Bogart a Bacali, představují kouzelné dueto.
Avšak jejich láska má stránku duchovní i tělesnou. Pro ně termín "znovuzrozeni"dosáhl néjhlubšího významu v jejich konversi na katolickou víru.
Když mluví o tom, že se stali katolíky, jsou plni života. Jako by nalez
li výherní lístek na milion dolarů. Nebo velmi cennou perlu.
žijí se svou 7-měsíční dcerou Brittany ve venkovském, sosnami zalesně
ném předměstí města Seattle, Wash. 33-letý Dan pracuje pro organizaci
"Savé the Refugees fund" a je právě spoluautorem knihy o trvanlivém man
želství. Každého dne pošťák přináší dopisy od katolíků z celé Ameriky,
kteří je vítají do Církve.
Dlouhá p o u í
Jejich rodina v malém dřevěném domě připomíná šťastný konec pohádkové
ho děje. Skončil opravdu šťastně, avšak po nesnadném a strmém výstupu.
Jejich cesta z protestantství ke katolictví vedla opuštěností, někdy ne
přátelským okolím, a konečně odchodem některých přátel. Jejich rodiny,
silně protestantské, byly otřeseny. Upadli v nemilost. Rodina Patt Boone
se vyjádřila, že jsou překvapeni, zklamáni rozhodnutím mladého páru.
Avšak Cherry doufá, že postoj jejích rodičů se umírní až poznají, že
katolictví vede mladé manžele blíže ke Kristu. "Moje rodiče mají stále
pilno a tak jsme neměli čas hovořit o tom hlouběji. Některý den hodlám
s nimi jít do jejich domu na Hawaii, kde nejsou telefony a shluk lidí,
abych vysvětlila, proč jsme se rozhodli k přijetí katolické víry."
Pat Boone a jeho žena Shirley jsou členy "Církve na Cestě", charisma^tické náboženské společnosti v San Fernando Valley. Pat je "Starším" té
to církve. Dan byl vychován‘jako baptista.

Pro Dana největším zklamáním jeho 12 měsíců staré konverse byl odchod
jeho dávného přítele,, pastora církve "An Asseiribly of God" v Olympii,
Wash., s kterým pracoval v evropských misiích: "Naše konverse jím otřás
la, protože jsme prý ovlivnili svým příkladem mnoho lidí> říkal, že my
ty lidi mateme a zahanbujeme. Že ohromíme stovky lidí, kteří nás viděli
na Křesťanských televisních programech. Naše odmítnutí protestantské ví
ry způsobí veřejné pohoršení.
Dan a Chory se snažili debatovat se svým přítelem,používajíce theolo
gických a rozumových důkazů k obraně katolické víry. Nakonec však pocíti
li, jak daleko sahá iracionální protikatolické cítění.
Pastor vytasil se s celou řadou ostoudných protikatolických knih, kte
ré vydává známý bigotní Jack Chick. To přivodilo konec. "Večer skončil
v té chvíli a naše přátelství nedlouho potom", řekl Dan.
Danova pouť za vírou trvala 8 let. Pro Cherry, která se vždy cítila
trochu nepohodlně v evangelické víře, začala v čase jejího sňatku před
7 lety.
"Avšak nikdo nemohl očekávat, že ho budu následovat, jestliže Dan
přestoupí", řekla Cherry. "Dohodli jsme se, že ve víře půjdeme spolu
samostatnou cestou. Přestoupili někdo sám, nebude učiněn žádný nátlak na
druhého, aby také přestoupil."
Biskup Fulton J. Sheen kdysi řekl, že muži ^sou založeni racionálně,
ženy filosoficky. Ano, to byla cesta manželů O^Neill k nalezení víry.
Cherry sledovala cestu intuitivní. Dan šel cestou přísně intelektuální.
G.K. Chesterton a kard. Newman učinili na něho mohutný dojem.
Jeho rodiče byli nadšenými protestanty a "zdvořile proti-katoličtí".
Avšak v r. 1973 začal klást otázky týkající se zákLadů baptistické víry.
"Jak mohu vědět, že toto byla víra apoštolů?" Několik let ztrávil v mi
sijní práci s přáteli v Africe, Evropě a v Israeli.
Protestantské
domněnky
"Moji katoličtí přátelé začali namítat proti mé protestantské víře.
Mluvili jsme o dějinách a počátcích římské víry a o síle ústního podání.
Začal jsem číst a studovat katolickou víru. Cítil jsem, že jsem nastou
pil cestu, na jejímž konci obejmu Rím."
Jeho upřímné, modré oči nikdy nemžikají. Když mluví, drží Váš zrak upřený na něho.
"Co jsem tehdy nevěděl, jak radostně jej obejmu, čím víc poznávám tu
to Církev, tím víc ji miluji".
Dan má tu vlastnost, která naplňuje rozené katolíky jakýmsi nepochopi
telným obdivem - horlivost konvertitů. Jako ten, který se právě oženil,
nemůže vidět žádnou chybu na své milované. Když rozený katolík v debatě
kritizuje něco na katolících, je pohotově na obranu Církve. Jeho odpovědi
jsou vždy moudré, dobře promyšlené.
Danova matka byla s nimi přítomna mši po křtu jejich dcery Brittany.
Pozorovala, že katolíci, když se vracejí od sv, přijímání, vypadají nezájemnč nebo roztržitě. íekla, že neukazovali horlivost "nově-narozených"
protestantů. Rozený katolík by pravděpodobně připustil, že měla pravdu.
Ale Dan řekl své matce:"Jenom to, že lidé neposkakují vzrušením, nedě
lá svátost méně účinnou a významnou. Apoštolově byli stále s Kristem.
Přesto nevyskakovali radostí."
Podobně, když Cherry namítá, že katolíci nemají tak intimní osobní
poměr ke Kristu jako protestanti, Dan se staví na obranu katolíků.
Intelektuální
vztah
Cherry^ říká:" Katolíci se stýkají s Kristem intelektuálním způsobem,
který ztrácí mnoho na emocionální rovině".
Dan nesouhlasí:" Katolíci se nesetkávají s Kristem ve vysoko nabitém

ovzduší "znovu-zrození", jak to činí protestante. Katolíci se s Ním set
kávají ve svátostech, v Eucharistii, v jejich bratřích a sestrách, a
v přírodě. Katolictví je odlišné od citového zaměření protestantů, ale
tím není méně autentické".
Dan shledal během svého studia Církve, že právě ty pravdy, které ne
byly v oblibě u jeho protestantských přátel, byly pro něho přitažlivé svátosti, papežská autorita, Eucharistie, kanonické právo a úcta k Pan
ně Marii. Naprosto ho přesvědčila skutečnost, že Církev je historicky
zakořeněna v Kristu a apoštolech. Mladý spisovatel mezitím objevil, že
otec jeho otce, který zemřel než se jeho tatínek narodil, byl také ka
tolíkem. "Jak mi zabušilo srdceí"
S malou Brittany v náručí uhnízduje se Cherry na pohovce. Hnědooká a
hnědovlasá kráska je hrdá na svů^ přímý původ z rodiny Daniel Boone.
Říká, že její sestra Debby, která si vzala nepraktikujícího katolíka,
neměla žádné námitky k její konversi. "Debby projevuje své mínění víc
než její sestry, ale má zásadu "žít a nechat žít" svobodně.
Cherry právě napsalase svým manželem knihu :"Hladovění po pozornosti"
/Starving far Attentian/ o jejím zápasu s nemocí těch, kteří drží dietu
/anorexia nervosa/. Na vrcholu jejího boje s nemocí vážila 80 liber $ ny
ní při její útlé postavě f>'7n má zdravou váhu 11£ liber.
Vypráví o její "intuitivní" cestě do Církve.
"Nikdy jsem se necítila dobře jako protestantka. Hledala jsem. Nevím,
zda bych přijala víru, kdybych nepotkala Dana. Myslím, že ano. Shledala
jsem, že když jsme brali hodiny, většinu z toho, co Církev učí, jsem
věřila intuitivně. Mé myšlení se bralo stejnými cestami ještě před for
mální výukou. Neměla jsem proti čemu bojovat. Nic, proti čemu protesto
vat. Všechno dávalo snysl."
Gherry-iny rodiče vždycky se stavěli proti potratu, a ona i Dan se
cítí "velmi příjemně" stran církevního postoje k omezování těhotěnství.
"Nikdy jsem se necítila dobře v protestantském učení, že ti, kdo ze
mřou nepokřtěni, půjdou do pekla."
"Jako dítě mne pronásledovala myšlenka, že by někdo mohl být na cestě
ke křtu a být zabit v automobilovém neštěstí. Protestanti nedávají v ta
kových případech žádné naděje."
"A co se týká názoru na "znovu-zrození", ten ponechává mnoho prázdné
ho místa", vpadá do rozhovoru Dan.
"Znovu-zrození je zkušenost, která přichází jednou v životě. Jsi-li
jednou znovu-zrozen, jsi spasen, ale pak zde není nic, co by ti pomáha
lo cestou. Leda bible. Co mám rád v katolické Církvi, je to, že mne pot
kává na všech křižovatkách mého života - při křtu, manželství, při smrti.
Máme neustále přistup k mešní Oběti a ke svátostem."
Protože oba pocházejí z rodin "zdvořile-protikatolických", manželé
0'Neill-ovi jsou si vědomi, jede divně vypadají v očích svých přátel.
Někteří z jejich protestantských přátel soudí o katolících jako o ne
křesťanech, což je -podle Dana -"jako myslet, že automobil není auto".
"Ironie je v tom, že protestanti staví celou svou víru na něčem, co
jim dala židovsko-katolická tradice", říká Dan. "Oni všecko stavějí na
bibli. A kdo jim dal bibli? Prvotní katolická Církev a její pozdější
koncily a učitelé."
Stálé pohoršení
Cherry říkala, že katolický postoj k Blahoslavené Panně je stálým po
horšením pro protestanty: "První věc, na kterou se můj otec tázal, když
jsem mu řekla o naší konversi, byla : 'To znamená, že se budeš klanět
Marii?'"
"Katolíci si nejsou vědomi rozsahu protestantské nevědomosti, co se

týká jejich katolické viry. Protestanté dosud si^myslí, že katolíci
se klanějí svátým jako Bohu. Nedovedou pochopit úlohu prostředníka mezi
sebou a Bohem. Je zde mnoho nevědomosti. "
Které jiné věci pohoršují protestanty?
Manželé vypočítávají seznam - "očistec, papežská autorita, vatikáns
ká hierarchie, předpodstátněnísvátosti, obcování svátých, svěcená vo
da, Křížová cesta, dokonce i křiče."
Celit těmto minulým předsudkům má křiž na stěně obytného pokoje a
sochy P.Marie a sv.Josefa na pianě.
Dan věří, že přes všechen ekumenism, toto proti-katolické smýšleni
je na postupu. Poukazuje na komické brožury, které vydává Jack Chick
/které jsou napadány některými křesťanskými publikacemi, n.př.Christi
anity Today/ jako na důkaz. Také na současnou oposici proti papežské
návštěvě v Anglii. Připomíná, že arcibiskup z Canterbury byl vypískán
z podia jeho katedrály pro souhlas s papežskou návštěvou.
"Protestanté se cítí ohroženi ekumenismem. Mají strach, že budou
převzati fíímem. Katolíci si neuvědomují nesmírný strach z římské nad
vlády, který existuje v mysli protestantů. Ekumenism je velká věc. Ote
vřel cestu k diskusi, ale Církev postupuje pomalu a dialog by mohl tr
vat dalších sto let........ Ale konečně, 100 let v Církvi je jen krátkou
dobou. "
Když se díváme na tuto rodinu tak šťastně usazenou v jejich domově a
v jejich nové víře, ani nechceme věřit, že museli vytrpět nepřátelství
a posměch pro své přesvědčení, že byli ignorováni a zavrženi od svých
přátel. Chodí denně na mši, a Cherry je vděčná, že včas vytříbí 15 své
duchovní zaměření, aby mohli předávat svou víru své dceři.
Dan je vyrovnaný co se týká budoucnosti. "Člověk nesmí nechat protikatolictví rušit jeho život. Bylo s Církví od dob římských, kdy zatyka
li Kristovy učedníky na ulicích. Každý, kdo se duchovně k něčemu zavazu
je, musí počítat s překážkami."
Cherry sdílí s ním stejné smýšlení: “ Všechno, co Dan a já víme, je
že jako děti} a až do posledního roku, necítili jsme, že někam přinále
žíme. Bylo nam nepohodlno, smutno, cize, osiřele, cítili jsme, že se
nalézáme na jakési podivné pouti. Nestaráme se o nějaké komické knihy,
nebo co o nás říkají sdělovací prostředky nebo veřejnost. Přišli jsme
k cíli. Cítíme se, jako bychom konečně došli domů.
........................................................................ Přeloženo z "Cathol. Twin Circle"
Věnoval jsem tomuto Slánku, otištěném v Catholic Twin
Circle ke dni 2.května 1982, několik stránek v naději, že
poskytne povzbuzeni nejen případným konvertitům, nebo těm,
kteří pomýšlejí na vstup do Církve, ale i vlažným nebo ne
vědomým katolíkům, kteří si jako marnotratný syn neváží vý
hod a ochrany otcovského domu.
Přijmout Kristovo poselství v jeho úplnosti v katolické
víře není jako se dát zapsat na nějaký čas do spolku nebo
nosit stranickou legitimaci. "Ne každý, kdo mi říká 'Pane ',
vejde do království nebeského, nýbrž ten,kdo plní vůli mého
nebeského Otce."
Víra je vnitrné přesvědčení, rozumové rozhodnutí a oprav
dové odhodlání přizpůsobit celý život, veškeré jednání a
snažení poslednímu cíli : věčnému životu v Kristově králov
ství v nebi.
'
Pán prohlásil jasně, že dvěma pánům nemůžeme sloužit,
chceme-li dosáhnout cíle, který nám slibuje a zaručuje víra.
Neodkládejme s rozhodnutím až na dobu, kdy bude pozdě!

Pravda

vítězí

Dostávám občas rady od mých dobrých přátel, - kteří
mají patrně na mysli víc mé zdraví a mou osobu než
můj úkol a duchovní stav lidí, o které se mám sta
rat,- abych ve věstníku raději chválil to, co se
dá, než krajanům vytýkal to, co zjevně svědčí,
že jejich jednání a snahy nesplňují to, co se od
nich očekává jako od Cechů a katolíků. Sv. Pavel - a opravdová láska
k bližnímu /jakož i má kněžská povinnost/ však radí k něčemu jinému a
prot 0 nepřestanu zvedat
hlas proti všemu, co je na úhonu našeho nábo
ženského a národního dědictví - i za cenu, že se nerozumní a hmotařsky
naladění krajané distancují od spolupráce s naší českou misií.
Vzácné
návštěvy
Při postních bohoslužbách, které se konaly 28. března, přivítali
jsme v L.A. českého misionáře v Austrálii P.Petra Eliáše, a Dr. Bohu
míra Bunžu s jeho manželkou, který byl prvním předsedou Cyrilometoděj
ské Ligy Akademické v Londýně.
P. Eliáš sloužil pro krajany m§£ svátou, měl povzbudivou promluvu a
při besedě poskytl krajanům příležitost, aby se dotázali na poměry
v Austrálii, pokud se týkají našich krajanů a jejich přátel. Doufejme,
že jeho návštěva u nás nebyla poslední
Dr. Bunža měl při besedě projev, o kterém se mnozí krajané vyjádřili
velmi pochvalně. Jeho silné katolické přesvědčení nezůstalo nikdy bez
ohlasu v jeho politické činnosti. Při besedě jste mohli shlédnout kromě knih, které vydala Křesťanská Akademie / která je jednou výslední
cí činnosti CMLA, kterou vedl Dr. Bunža/, také ročníky "Nového života"
od jeho prvních začátku, kdy byl cyklostilem tištěn v Londýně, a do jehož prvního čísla napsal úvodní článek Dr.Bunža.

Duchovní večery
Po velikonoční přestávce, kdy bratr
Martin prožíval velikonoční slavení
Kristova zmrtvýchvstání s ostatními no
vici v noviciáte v Santa Barbara, bylo
znovu pokračováno v těchto duchovních
setkáních a data zbývajících setkání
jsou vždy ve čtvrtek dne 6. a 20. května.
Setkání se konají v Lůyola High School
o 7:30 hod. večer. Použijte této příle
žitosti k duchovnímu obnovení a vzdělání.
fíetězové
dopisy
se šíří mezi krajany a budou Vám zasí
lány stále častěji, čím slabší bude Vaše
odvaha čelit této pcvěrečné pošetilosti.
Každý, kdo opisuje a rozesílá podobné
dopisy, ukazuje, že jeho náboženské pře
svědčení je slabší než neoddůvodněná obava z vyhrožování.

Tištění
české bible
Přihlášených zájemců, je do dnešního dne
- místo potřebných nejméně ?OO - zatím jen
3Ů83 ale přesto doufáme, že se podaří dát
do rukou českých lidí katolickou
českou bibli. Bible, vydaná v Praze r.1979,
není katolická : chybějí v ní některé
knihy, nejsou tam potřebné vysvětlivky textů
a důležité úvody do jednotlivých knih. Proto
neustáváme ve své snaze-

Výročí
Na 17. květen připadá 13-té výročí smrti
pražského arcibiskupa kardinála Josefa BE
RANA, který se svou statečností a pastýř
skou horlivostí zapsal navždy do srdce české
ho národa.
Zasvěcený svátek
Jednou z posledních otázek, kterou bychom čekali od mladé rodiny,
která z Československa přišla do jižní Kalifornie, je otázka stran za
svěcených svátků /days of obligation/, t.j. dní, kdy katolík má povin
nost /měli bychom raději říci : mimořádný důvod/ jít na mši svátou.
Přesto našla se mezi nově příchozími taková česká rodinaí
V tomto měsíci je zasvěcený svátek ve čtvrtek dne 20.května :Nanebevstoupení Páně.
Fatimská vigilie
Dvakrát do roka koná Modrá Armáda /Blue Army, t.j. sdružení katolíků,
kteří se snaží šířit fatimské poselství Panny Marie/ celonoční bdění
v původním L.A. kostele a jedním z duchovních cvičení, které se tam ko
ná, je Křížová cesta za podrobené národy. Ve druhém zastavení Křížové
cesty se američtí katolíci modlí za Československo. Slušelo by se, aby
se k nim naši krajané připojili- Již po řadu let vede tuto křížovou
cestu duchovní správce české Misie.

Dr. Bohumír Bunža s manželkou a s krajany z Los Angeles naslouchají
zajímavému projevu a odpovědím P.Petra Eliáše, který působí mezi český
mi krajany v Sydney v Austrálii.

JUNÁK Vás zve na svůj první letní, tábor, který se bude konat v CUYAMA.CA RANCHO STATĚ PARK v Cleveland National Forest, východně od San Diega, asi lf>0 mil od Los Angeles.
TRVÁNÍ TÁBORA : Tábor bude zahájen v neděli odpoledne dne 20. června
a potrvá do neděle dopoledne dne 28. června.
PUTOVNÍ TÁBOR nás letos zavede do sev. Kalifornie a již. Oregonu.Vy
jedeme z Los Angeles dne 20.srpna a vrátíme se 11. září.
JUNÁK také pořádá pro své členy a zájemce weekendové dny na
KERN RIVER ve dnech : April 17-18, May 22-23; 29-30-31, July 3-h-£,
July 9-10-11.
Poznámka duchovního správce : Jak je zřejmé z hořejších dat, nebere se
zde žádný ohled na bohoslužby /a£ katolické či nekatolické/, kte
ré jsou základní a čestnou povinností skautů. Toto opo
menutí nebo zanedbání je v přímém rozporu s duchem skautingu / Skautský
slib váže na prvním místě plnit povinnosti k Bohu './ a proto nemůžeme
o čsl. Junáka mluvit jako o skautech nebo středisku čsl. skautů.

PŘEKLADY

Úředně ověřené překlady veškerých dokumentů z jazyka
českého, slovenského, polského a ruského do jazyka anglického provádí
EURO-TRANSLATOR SCHOOL
Ů120 Alabama St., SAN DIEGO, CA. 9210h.
Tel.: /7U/ 291-6721.
Vám levně a odborně ošetří, opraví a vymění osvědčená krajanská lékařka :
Maria CYPRICH, D.D.S.. Generál Dentistry
163 í? 2 Valley Blvd., LA. PUENTE, CA. 917ŮU*.
Tel.: /213/ 968-1^03
ZUBY

EUROPEAN PAINTERS
■ IMTERIORS-EY.TERIORS
PRO

KRA3ANY

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

PRODEJ NOVÝCH VĚCÍ
Krajanským zájemcům se naskytuje příležitost koupit si nové / ješ
tě nepoužité/ věci s velkou
slevou»
K prodeji jsou : Refrigerator - Freezer /Whirlpool/
Dishwasher
Color TOVO /RCA XL-100/
Microwave Oven/Am.Rad./ Recliner /Kožené křeslo/
Malibu Sport Coupe - auto nového typu.
Zájemci se mohou hlásit na adrese naší Misie.

There will be HOLY MASS in Czech language :

LOS ANGELES : May 9th at Our Lady of Loretto High School
at 10:30 A.M.
SAN FRANCISCO : June 27th or July 11th. The date will be
announced in the next bulletin.
SAN DIEGO : June 19th in Benedictine Sisters Convent
at 3 P.M.
S'A Va S'A VA

s/A VA V A V a S'aS'a^'AS'A V A V A V A V A V A

VA VA V A

VA V A VA V A

VA VAj

There are over 3h0 subsribers to a New Czech Catholic Bible
„.but we need 600 more and we are still looking for benefactors |
Ubo substitute for insuf icient number of subscribers. Would
you help? - Tell your friends.
XwZy

S'A S'A Va Va Va VA s'A S'A S'as/a V a V A V A V

Va S'a S'A VA S'A S'A S'a S'A S'A s'A S'a S'A S'A

EUROPEAN PAINTERS : Interior & Exterior
For work orders call : Days: /71V 760-7217
After 6 PM: /71V 61|6-83U9
^XVLADA BATLIK, 356 Costa Mesa St., COSTA MESA, GA 92627
JIRI RAGEK
S'A s'A v AV A S'AS* A S'A S'aS'as* A S*^ S*A S'a .

>Vas'a''a

PROFESSIONAL INEXPENSIVE DENTISTRY
MARIA CYPRICH, D.D.S., General Dentistry
16352 Valley Blvd., LA PUENTEf GA 917UU
Te!. t /n3/ 96ö_ -^03
V AVA VA Va VA VA VA Va VA VA Va Va V a Va Va VA

TRANSLATIONS /info Rngi ■? gh/
from Czech, Slovak,
Polish or Russian documents are
¡made professionally by :
I EURO-TRANSLATOR SCHOOL,
J|120 Alabama St.,
SAN DIEGO, CA 9210U
Tel : /71V 291-6721

OUR PARISH

Fount 4?
<% MASS
'N THE
ROUND

IN OUR PARISH
the following misprint in the
bulletin caught my eye:
’’Altar boys'picnic will be next
Thursday.
In case of rain it will be hell
in the parish hall."
CHRIST IS RISEN , ALLELUJA '

"The banners! We can’t start
without the banners!”

/ CO.

PLUMBING & APPLIANCES

VHODNÉ DÁRKY KE

VŠEM

278-1185
PŘÍLEŽITOSTEM

- Ux K zlaté předměty -

530 No. Western Ave-, HOLLYWOOD, CA 9000lx

- S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

Tel.: HO 2 - 7?81
Refrigerat

přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

Dishwashers,
Disposals, Ranges,
Washing Machines,
Air Conditioners,
Freezers, Dryers,

má na skladě

krajanská

firma:

ROBERT’S DEWELRy

91x13 Brighton Way, BEVERLY HILLS, Ca. 90210

NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKYzA TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA

FRANK’S
"HIGHLAND PARK
CAMERA "
rodiny Vackové

\N

a/rvd

1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401

Office : (213)451-8724 Res. :/213/ 51x6-111x1

Hlas z krajanského života :

EUROPEAN DELICATESSEN

Tel: lx67-12¿2

5717 1/2 Melrose Ave.,L.A. 9OO38

HOSPODA *’

U KALICHA“

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/1x62-1x1x66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3. hod.
ÚTERÝ a STÍÍEDA : ZAVÍJENO.

Vám poslouží
v novém
prostorném
obchodě na :
5715 N. FIGUEROA ST., L.A., GA 9001x2
Tel.:255-O123,255-15U3,255-5151.
ČESKOSLOVENSKÁ ETHNICKÁ
SKAUTSKÁ SKUPINA
v Jižní Kalifornii
přijímá do svých řad nové
členy — hochy a děvčata
od 8 do 20 let - pro zaregi
strování na další rok své
činnosti.
Dospělí zájemci o práci
pro naši mládež jsou rovněž vítáni.
Přihlaste se na adresu: SKAUT, P.O.Box 7O91x.
VAN NUYS, GA 91U06.-

KAŽDÝ

ČESKÝ
odebírá

HLAS
ORGANIC

NATURAL

™

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

JERRY&

MARIE

HUSÁK

Pfember
Milion Dollar Club
BUSINESS : 391-6721

KATOLÍK
/

MARODA,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Čechů,

čs. exilu a potřebám našich drahých doma.

Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60023
ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ : v USA

$25.00.

heavenly Majitel; Nina INGRIS
nutrition7 Otevřeno :
center Pondělí - Pátek :
10:30AM - 6:00PM

Telef.:
/916/
51x1-1771

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

RESIDENCE : 20U-18!x2

Fred Sands Realtors
12108 Venice Boulevard
Los Angeles, California 90066

L o c a t e d : in the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH TAKE TAHOE

K

SVÁTKU

PŘEJEME

MATEK

VŠEM

MAMINKÁM,
BABIČKÁM

I

PRABABIČKÁM

ZDRAVÍ

MNOHO

A
BOŽÍ

f

POŽEHNÁNÍ

Česká

misie

Oznamujeme

Vam,

že
České májové bohoslužby
se budou konat v neděli dne 9. května 1982 v místnostech 0UR IADY OF
LCRETTO HIGH SCHOOL, - 227 N. Lake Street, Los Angeles /Nejbln Žší výjezd z Hollywood FRWY : Alvarado Street /
v 10:30 hod. dopoledne.
Příležitost ke svaté zpovědi je od 9:30 hodin do 10:20 hodin.
Po mši svaté bude - pokud počasí dovolí - májový průvod a pobož. nost na prostrantství u školy.
Pak bude obvyklá beseda s občerstvením. Prosíme všechny hospodyň
ky a kdokoliv se vyzná v kuchařském či pekařském umění, aby přinesli
do kuchyně zákusky a pečivo. Myslím, že jsme tam už dávno neviděli
pravé české buchty nebo koláčeí Jsou zde české kuchařky na vymření ?
Při májovém průvodu potřebujeme hudební doprovod a proto vybízíme
všechny muzikanty - hlavně na dechové nástroje -, aby se přihlásili
co nejdříve.
Příští české bohoslužby budou v místnostech Our Lady of Lcretto
High School 6. června a h. července /u Brožků na zahradě/.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
N.B.: Máme porozumění pro různé nepředvídané okolnosti, pro ktere
se někdo může opozdit, ale většinou se opožáují jenom nedbalci.
ADRESA

A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce i
$322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALIT. 90027.
Telefon: /213/465-0557 -neozva-li se,
m&žete volat /nechat vzkaz/ na číslo donu : U66-2ŮO6.

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY
V SAN FRANCISKU
Ačkoliv se české velikonoční
"bohoslužby konají v San Francis
ku vždycky
v neděli po
Božím Hodu Velikonočním, vždyc
ky platí, že se konají v p r av ý čas. Toho dne slaví křes
ťané východních obřadů - ať
sjednocení nebo nesjednocení se
Svatým Stolcem - velikonoční
svátky.
/Ještě jednou můžeme začít
s "Ačkoliv"/ Ačkoliv se den či
večer před tím konala v Sokolovně taneční za ava, účast na bohoslužbách byla
dobrá, a někteří z těch, kteří snad do ranních hodin museli být na nohou
/včetně p. K. škapy a manželů Buršíkových/ nenechali si ujít příležitost, kdy
v San Francisku - ne příliš často - se bohoslužby a chvály Bohu ozývají v čes
kém jazyku.
Jak svědčí hořejší obrázek, je pro českého duchovního rádce nejen velkým
povzbuzením a ulehčením, že se o občerstvení při besedě nemusí naprosto sta
rat - to si stoprocentně berou na svou starost české dámy ze San Franciska -,
ale také před bohoslužbami a po nich může vždy počítat s ochotnými silami,
které - bez prošení a bez říkání - pomohou připravit a sklidit vše, co je nut
né k výzdobě nebo k zařízení českých bohoslužeb. Na obrázku snad poznáte
p. Ferd. Stachuru, p. Dominika Josefíka a celou rodinu Skcrvajsovu. Obrázek je
vzat před Lone Mountain College, kde se nyní konají české bohoslužby, a která
nyní náleží k budován University of San Francisco.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V SAN DIEGU

V sobotu dne 2ů. dubna se konaly české bohoslužby v San Diegu. Je vidět na
hořejších fotografiích,že mladší generace téměř převládala mezi účastníky.
Postrádali jsme členy S.D. odbočky Cs. Národní Rady, kterým jsme po mši sv.
v poslední době poskytovali sdílet s námi pronajatou místnost, aby se odbočka
mohla osamostatnit.
možnost
V programu, který následoval po mši svaté, předně jsme oslavili narozeniny
pí Vitoušové a pí Spírkové, a pak jsme v diapositivech navštívili české kos
tely v Chicagu, které - spolu se školami- vybudovali před léty čeští přistě
hovalci. Ke konci jsme shlédli život kanadských Indiánů, na kterém měl osob
ní účast P. Popelka.

