VĚSTNÍK
KATOLICKÉ MISIE

KALIFORNIE

• Sv. JAKUBA v San Diegu •
* Sv. FRANTIŠKA v San Františku *
* Sv.CYRILA a METODĚJE v Los Angeles *
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V LASTENECTVÍ
ÚVAHA K 28. ŘÍJNU

Vedle vyobrazenou Ř centovou ame
rickou známku jsem našel nalepenou
na vnitřních deskách české modliteb
ní knížky, tištěné před 100 lety.
Kdo ji tam nalepil, tornu byla známka
s československou státní vlajkou tak draha, že si ji nale
pil do něčeho, co mu rovněž bylo drahé. Tomuto krajanu či
krajance bychom nemuseli mluvit o vlastenectví.
Jsou však mezi námi krajané,- a jsou takoví, i ve vlastikteří se při zmínce o vlastenectví, s nádechem zklamání, pta
jí:’1 Co nám dalo Československo?" Těm se i definice vlaste
nectví bude asi zdát prázdnou a nepřítažlivou. Přesto je to
asi nejlepší definice:
"Vlastenectví je vděčnost Bohu za dary, kterých se nám
od Něho dostalo zrozením v určité zemi". I kdyby ta země
byla doslovně pouští, přesto by těch darů bylo jistě víc,
než se na pohled muže zdát. Začněme od nej důle šitějších :
Zrozením jsme se octli v knize věčného života. Bůh nám
dal existenci stvořením naší duše, která má žít na věky. Má
mít účast - jestliže se svévolně nezpronevěří tomuto poslá
ní - na životě a slávě samého Boha. Rodiče, sourozenci, sou
sedé, příroda, řeč, kultura, atd. jsou vnějším rámcem,
v němž se tento úžasný děj odehrává.
Jistě i ten nejprostější národ by mohl vypočítat dlouhou
řadu darů, kterých se mu po této stránce dostalo. Avšak li
dé z Československa by museli přímo žasnout, kdyby se někdy
někomu podařilo shromáždit všechno kulturní bohatství, kte
rými byly obdařeny jednotlivé obce či kraje. Zahrnovalo by
to nejen krojové dědictví /které by vyžadovalo aspoň 60 osob, aby zachytilo souhrnně rozličnost osob různého věku,
pohlaví, v jejich každodenním, nedělním, svátečním a příle
žitostném kroji pouze v jediné jihomoravské nebo slovenské
vesnici/, sbírky místních písní /pracně zachycených národ
ními buditeli/ a tanců, nejen stavitelské a umělecké památ
ky, nejen místní lidové a náboženské obyčeje, ale též i
uměleckou a domácí výrobu, různá odvětví umění a průmyslu,
umělce, světce, vynálezce a osoby, významné pro celý svět.
Atheistická výchova se vždy snažila a dosud snaží zata
jit a pohřbít toto národní bohatství před zraky mladých i
starých, pokud neslouží jejich ideologii, ale dosud lze to
mu, koho neoslepuje hmotařství a sobectví, objevit mnohé
z toho, za co může a má být Bohu vděčný.
Proto vlastencem může být nejen ten, kdo má kladný vztah
k Bohu, ale i ten, kdo se o to snaží.

MODLIT BA
A POČÍTADLO
Růžencem nazýváme ústní a rozjímavou
modlitbu, ale též šňůru nebo řetízek
s navlečenými korálky nebo zrny a zarkončený křížkem.
V prvním případě máme na mysli sku
tečný "růženec" - někdy říkáme "svátý
růženec"
kdežto v druhém případě jde
o počítadlo, které nám pomáhá časově
vymezit ústní a rozjímavou modlitbu
podle ustáleného zvyku.
Každému křesúanu /katolickému/ je
jasné, co se rozumí tím, když řekneme,
že se jdeme modlit růženec, nebo když
se někdo zmíní, že má růženec v kapse.
Není to však obyčejně jasné těm, kdo
se posměšně vyjadřují o růženci nebo
proti němu mluví.
Dá se jistě kritizovat bezmyšlenko
vité odříkávání růžence jako se dá kri
tizovat mechanické a povrchní sloužení
mše svaté. Roztržitost a nedbalost při modlitbě sotva bychom mohli pova
žovat za mimořádné poklesky, kterých se katolíci dopouštějí.
Avšak všechny ty lidské slabosti a poklesky nemohou nijak zlehčit
nebo odsunout význam rozjímání o životě, smrti a zmrtvýchvstání našeho
Pána Ježíše Krista, které je předmětem růžencové modlitby.
Je jistě pro nás všechny užitečné a chvályhodné uvádět si na mysl
děj a způsob našeho vykoupení, abychom z tohoto uvědomování vyvozovali
praktické závěry a rozhodnutí v našem každodenním Životě.
Opakování jednotlivých tajemství - tak se nazývají události ze živo
ta Kristova - nemají působit únavu . nebo povrchní pozornost, nýbrž pro
hloubení a stále lepší porozumnění motivů Boží lásky, s kterou vykupitelské dílo Kristovo bylo vykonáno. To nám připomínají i slova Svatého
Otce Jana Pavla II., jehož projev o růženci si i letos připomeňme :
"Růženec je má oblíbená modlitba. Je to podivuhodná modlitba. Podivu
hodná v její jednoduchosti a v její hloubce. V této modlitbě opakujeme
mnohokrát sleva, která Panna Maria slyšela od Archanděla a od její se
střenice Alžběty. Celá Církev se z spojuje do těchto slov. Může se říci,
že růženec je jaksi modlitbou a komentářem poslední kapitoly Konstituce
"Světlo národů" Vatikánského sněmu II., kapitoly, která jedná o roli
Blahoslav. Panny Marie, Matky Boží, v tajemstvích Krista a jeho Církve.
Proti pozadí slov "Zdrávas Maria" rýsují se před zraky naší duše
přední události ze života Ježíše Krista. Pozůstávají z radostných, bo
lestných a slavných tajemství, spojujících nás s Kristem v srdci jeho
Matky....."
Nedbejme na to, jak lidé o růženci soudí, nýbrž na to, co o něm sotbdí Matka Boží, a jak my sami její přání vyplňujeme '

Titulní

obrázek:

"Český kníže Bořivoj přijímá křest od
sv. Metoděje po jeho návratu na Moravu" - z jubilejního seriálu mistra
Jiřího Zavřela ze života svátého Metoděje.

Svatováclavs k á pouč
Dotazují se mně krajané bezprostředně po pouti, jak
jsem s poutí spokojen. Mají jistě na mysli, účast krajanů a finanční výtěžek. Co se týká toho druhého, každý
už se mohl dost přesvědčitže v naší Misii finanční
úspěch nehraje velkou roli, i když z různých důvodů nemůžeme tuto zále
žitost zcela přehlížet : je třeba, na příklad, brát v úvahu, že tištění
a rozeslání posledního věstníku - po tolikerém zvýšení poštovného stálo na £00 dolarů.
0 účasti krajanů musí soudit Pán Bůh. Jenom ten zná důvody a motivy
našich krajanů, proč přišli nebo nepřišli na české bohoslužby. On také
každého odmění podle jeho životního zaměření, věrnosti a opravdovosti.
Vyzvedněte
si
osobně
Vaši bibli
Konečně se naše Misie v Kalifornii dočkala dne, kdy
byla předplatitelům předána nově vytištěná česká bible a
zájemci si ji mohli koupit ve stánku při naší svatováclav
ské pouti. Snad zněla zpráva v posledním věstníku - vlivem
tolikerých odkladů - ještě dost skepticky, že značný po
čet předplatitelů v L.A. nepoužil příležitosti, aby si na
pouti vyzvedl tak dlouho očekávanou knihu Písma svátého.
Mohou si ji vyzvednout na adrese Misie nebo při besedě
po naší české mši. Pro ty, kteří si ji osobně vyzvednou,
stojí oba svazky dosud jen $£0. Ostatní budou muset hradit poštovné.
Dušičkové
memento
K tomuto věstníku přikládáme tištěné formuláře pro ty, kdo si přejí,
aby na jejich drahé zesnulé bylo pamatováno při mši svaté během měsíce
listopadu. Oeský dUchovní správce navští
ví ve dnech 1. a 2. listopadu hroby na Ministr ant "ZVONEK"
šich zesnulých krajanů na hřbitovech :
(0
y
Holý Gross, San Fernando a Calvary a vy
koná při jednotlivých hrobech modlitby.
Kdo chce, může se připojit.
Ještě
o p o u t i
Vyslovuji vděčné "Pán Bůh zaplač í"
všem, kteří hmotně přispěli k úspěchu
svatováclavské pouti : rodině KRESTTNOVÉ
za perníková srdéčka / tak dovedně a pe
člivě vyzdobená zvláště Annou Krestynovou/, Korbářovům za dobrou zmrzlinu, pí
flainishové za slevu a příspěvek, pp.Lee
Voybovi a VI. Krejčímu za pivo, a všem
ochotníkům při stavění stánků, při ob
sluze v kuchyni, pomoci v kapli a při
prodávání ve stancích. Také při sklíze
ní. Při uklízení a skládání židlí v ka
pli mi pomohl starý Otec P.Duggan. Sám
se nabídl, když mne tam viděl v pozdních
hodinách skládat židle a balit prapory.
Ač nám Pán Bůh vzbudí další pomocníky 1

7 5. NAROZENINY
mistr a
JTDřČÍHO Z A V fí E L A
Na svátek Andělů Stráž
ných - dne 2. října 1965 oslavil své 75. narozeniny
s přáteli ve Fallbrooku
věčné mladý mistr Jiří ZAVtŽEL, illustrátor našeho
věstníku..
Den nato oslavil znovu
tuto příležitost v domě
českého duchovního správ
ce, kdy byla vzata vedlej
ší fotografie.
Přejeme mu k tomuto vý
ročí ’’mnoho zdraví a Boží
požehnání Z" Aú nás dlouhá léta povzbuzuje svým optimismem a idealismem^
členství
Misie
v Národním Svazu č. K.
členové rozšířeného výboru naší Misie vzali při poslední schůzi na
záhradě u Brožků na vědomí, že se naše Misie v Kalifornii stala Členem
Národního Svazu českých Katolíků s ústředím v Chicagu.
Účelem tohoto členství je jednak zaměřit naše zraky na společné zá
ležitosti a zájmy českých katolíků v USA, jednak tím podpořit společné
snahy Svazu k úspěšné representaci a řešení všeobecných zájmů.
Dosavadní výbor Misie bude zároveň zastupovat a plnit úkoly Distriktního Svazu za předsednictví p.Stan. Brožka, který je zároveň jedním
z ředitelů Národního Svazu.
Placení příspěvků, úkoly funkcionářů a jiné záležitosti budou projed
návány na příští schůzi.

středisko
čsl. skautů v L.A.
pořádá
zimní
lyžařské
zájezdy

JUNÁK -

na Mammoth : o vánočních prázdninách od 26. prosince do
1. ledna.
o velikonočních prázdninách od 23. do 28. března 1986.
na Big Bear : o Washington's Birthday od 15. do 17. února.
Podrobné informace zájemcům podá Luboš Jednorožec po 8. hod. večer.
Tel.: /7U/ 775-5936.
ROSARY

Noví
krajané:
Protože naše Misie má
jen příležitostné boho
služby k udržení a posí
lení národního života,
je třeba a důležité, aby
ste se zařadili a při
hlásili v místní katolic
ké farnosti, kam budete
chodit na bohoslužby kaž
dou neděli.

Z cyrilometodějské mše svaté^ konané - na svátek sv. Pro
kopa - k uctění amerického národního svátku - na zahradě
u Brožků. Počasí přálo této tradiční slavnosti.

DO, VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI ••
KAREL SRŠEŇ
Dna 12. septenibra 19 8£ náhle zomrel Pán Karrel Sršeň ve veku 72 rokov. Narodil sa v Holi
cích v Cechách. Vo svojom plodnom živote ako
dostojník a stavebný inžinier zažil aj utrpenie
keá za vojny, pře svoj vlastenecký postoj, bol
poslaný do viacerých koncentračných táborov.
Do Spojených štátov sa vysťahoval so svojou
manželkou, Pani Jolanou Sršnovou v roku 1978.
Vo februári tohoto roku sa spolu dožili síastnej události, že sa stali americkými občanmi,
ale už ira nebolo dopriate osláviť ich 2£.výročie svatby v decembri 198^.
Karel bol velmi obíubený v Seskej, slovenskéj i americkéj spoločnosti
mnohých priateiov, ktarým bude velmi chybať tak ako jeho panej, deťom Vierke /TomoviSovej, zijúcej vo švédsku/, Martě /Jonecovej/, Jankovi a Otovi
Bartošíkovým, vrrúčatám /Richard Jonec, Jan Bartošík, Patricia Tomovic/,
sestře /Marie Holínková a rodiny v Cechách/, neveste /Helena Bartošíky,
Coleen Ramsdale a zaťom /Victor Tomovic a Dr. Viliam Jonec/.
Nech odpočívá v pokoji
Z pohřbu Karla Sršně r*)>
JOSEF

HLAVÁČEK

který zemřel 13.září 1985 a
byl pochován na Forest Lawn
Glendale.
Podrobnější zprávu otisk
neme v příštím věstníku.
ANDĚLA

DADUSHA

Její zpopelněné tělo do
sud Seká na pohřbení.

POSUDKY

0

NOVÉ

BIBLI

Dovoluji si Vám oznámit, že v sobotu, dne 6. Servence
jsem obdržel 2 České Bible /Díl 1 a 2/ z Grebro, Švédsko.
Zatím jsem je jen zběžně prohlédl, ale zjistil jsem, že
to dlouhé Sekání s jejich vytištěním stálo za to. Jsou
jedineSné po všech stránkách. Je to vlastně Boží poklad
pro nás uprchlíky z CSR. Ctěním těchto 2 svátých knih
člověk dostává zase naději, že dnešní zlo a pronásledování
katolíku v CSR bude jednoho dne u konce. Komunismus tak jako jiné násilné
systémy před ním jednoho dne zanikne a bude jen historií světa. Zato Pán
Bůh a křesťanství zůstanou na věky věkův až do skonání světa.

Děkuji Vám mnohokrát za příležitost, že jsem si mohl koupiti tyto dvě
vzácné knihy.
KonSím se srdečným pozdravem a Pán Bůh Vás ochraňuj.
/J.R./

Blíží se datum "VEŘEJNĚ ŽÁKOVSKÉ PRODUKCE" h u d e b n í
ANTONÍNA V O T R U*B Y .

školy

V Sokolovně, dne 10. listopadu 198£, od 2 hodin odpoledne předvedou
žáci výsledky studia za uplynulé období. Přijäte zatleskat talentovanému
mládí ' Vstup
je
zdarma í

V jídelně za jevištěm bude připravené občerstvení : drštková polévka,
guláš, moravské klobásy. Dostanou se tam i dobroty, které při jiné pří
ležitosti třeba neochutnáte : plněné rakvičky, žloudkové věnečky, kremrole, štrůdl, makové a tvarohové koláče.
V Los Angeles máme profesora Antonína Votrubu, který se už těší mnoha
úspěchům. 0 své práci říká :
"Největší překážkou hudebně talentovaných žáků - a těmi jsou přede
vším děti československého původu - je, že by nejraději hned hrály Bee
thovena nebo jazz, ale chybí jim trpělivost k práci na technice a frá
zování, která tomu musí nezbytně předcházet.
Příkladů, kdy to průměrné nadání dotáhlo k vysoké profesionalitě nebo
aspoň k hudební poctivosti, je hodně. Záleží na schopnosti vychovatele.
Je samozřejmě dobře, když trvalý zájem projeví samo dítě, - ale neústup
nost rodičů je v každém případě také nezbytná. Nesprávní rodiče mnohdy
pokládají svým dětem otázku:"Nechceš se věnovat hudbě? - Nemusíš - nech
toho. - Dívej se dál na televisi*" - Jenže život prověří, až když už je
pozděí "
Doporučujeme návštěvu tohoto podniku í

" POSLEDNÍ

POCTA"

Všem českým bohoslovcům, řeholím, jáhnům
Vážení přátelé,
během příštích několika týdnů vyjde v curyšské Konfron
taci II.svazek památníku na zemřelé československé exulanty z let 19h8198h. "POSLEDNÍ POCTA". V rozsahu, velikosti a úpravě jako svazek I.,
který jistě znáte.
V II.svazku je věnována pocta především zemřelým kněžím, Vašim spolubratřím. Najdete v nich biografie a v častých případech i fotografie
37 kněží. Všichni zemřelí jsou uvedeni v úvodní části Il.svazku. Na je
jich biografiích spolupracovali : biskup Dr.Jar. Skarvada, P. Petr
Ovečka, S.J.
Památka všech těchto zemřelých by neměla být nikdy zapomenuta^ To je
také účelem památníku "Poslední pocta". Je to důstojné, vskutku repre
zentační dílo, které se stane chloubou a ozdobou každé krajanské rodiny.
Neměla by také chybět v žádné farnosti. Cena : US $ 36, plus porto,
V západní Evropě lze Poslední poctu objednat přímo v Konfrontaci :
A. Pasek, Kirchweg 89, CH - 8102, OBERENGSTRINGEN, Schweiz.
V USAj Kanadě, Jižní Americe, Austrálii a v Jižní Africe přímo u au
tora památníku na adrese :
J.A. PEJSKAŘ, 330 N. Stage Coach Lane, FALLBROOK, CA 92028, USA.
Napište, přejete-li si mít v knize autorův podpis.
Doufáme, že nebude jediného čs. kněze-exulanta, který by neprojevil
o památník zájem. Prosím, doporučte knihu svým farníkům a krajanům.
Předem děkuji za pozornost a objednávku a zdravím
Jožka Pejskař

Ma-Ha-Yah Lodge-a-HeaLth Spa
68111 Galle Las Tiendas , DESERT HOT SPRINGS, CA 9221x0
Tel.: /619/ 329 - 51x20
PIEŠŤANY V KALIFORNII: piešťanské bahno je importováno
přímo k nám z Československa - aplikujeme je dle nové metody vhodné pro lé
čení. všech kloubních chorob, rewmatismu, neuralgie a dny.

Československý

rodinný

podnik

jen 12 minut vzdálený od Palm Springs s horkou léčebnou minerální vodou
jako doplněk k aplikacím bahenních zábalů.
Sauna, vodní masáže, nápravný tělocvik, švédská nápravná masáž.
21x pokojů, některé s kuchyní, barevnou TV - suché horké klima.
_______ Ma Vagi návštěvu sě tm
Ch^ne a Masi Poníž i 1
ZDRAVÝ
CHRUP - KRÁSNÝ ÚSMĚV
Vám umožní krajanská zubní ordinace se zkušenostmi přes 20 let.
MARGARET
TRINNER, D.M.D.
1x61x5 Hollywood Blvd., Suite 3» /Východně od Vermont Avenue/
LOS ANGELES, CA 90027
Parkováni zdarma
Tel. : /213/ 665-1180
Okovaní zdarma.
Vjezd na parkoviště z uličky souběžné s Hollywood Blvd. /"ANDYS Barber Shop1
je hned vedle./
Csl. odborné zkušenosti v zubní chirurgii, protésy, korunky, můstky.
Emergency, X-Ray, Cleaning, Fillings, Crown & Fixed Bridges, Removable Part
ials, Complete Dentures, Root Canals, Extractions, Cosmetic Dental Bonding.
KRAJANSKÁ ZUBAfíKA - MARTA BRYNA, D.D.S.
Má otevřenou ordinaci na :
Generál Dentist
11517 Burbank Blvd., NO. HOLLYWOOD, CA 91601 Tel.: /818/ 762 - 1153

Přebytečná kila ?
Vždy pomůže

Uspěchaný život ?

Ztráta energie ?

: HERBALIFE

100 $ money back guaranteed
Pro čtenáře Věstníku £-10 % sleva
JITKA & PAVEL MATUŠTÍK, Tel.: /213/ 1x50 - 2376

Prodej knih, gramofonových desek a karet :
B OHEMIA B 0 0 K STORE
Vladimír
STREJČEK
101x3 Gurney Drive, RICHMOND, Indiana lx7371x, USA.
si
o
katalog
Napište
EURO-TRANSLATOR
SERVICE & SCHOOL
Veškeré překlady Vám spolehlivě přeloží a ověří - as a certified
interoreter for San Diego Courts - také vyučování anglickému jazyku za
mírný' poplatek :
EVA
LUKOSZ
2116 W. Washington , SAN DIEGO, CA 92103
______________Tel.: /619/ lxhlx-1368 ar /619/ 295-8953.____________
ZRAVOTNÍ SESTRA
by ráda pečovala o starou paní nebo pána, který má guesthouse, kde by moh
la bydlet se svým synovcem. Plat dle dohody. - Volejte na číslo :
/213/ 931-0986 'večer po 5- hod.__________________________

PRODÁM NOVOU -RODININQlB- Til U ,/důn/
v Praze /Československo/: 3 byty o 3 pokojích s kuchyní a koupelnou,
2 patra, garáž, zahrada, nebo vyměním za dům v Los Angeles.
Podrobnější informace na tel.: /7111/ 5Ux-llx31.

*
VHODNĚ DÁRKY KE

/ CO.

APPLIANCES

PLOT-EHE

530 Ko. Western Ave.. HOLLYWOOD. CA 900ti;
Tel.: HO 2 - 7?81
qu
ilefri"erators . l;feA

- ±U K zlať predm .t}

- S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

přívěs’"y, xetízky, manžetov' -noflíky, atd.

má na sklade

f i r ma:

9U13 Brighton Way, BEVERLY HIT IS. Ca. 90210

.reer.ars, Dryers,

ÂN1
'Xf

FRANK'S

NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKY / TÚRY

VÁM ZAŘÍDÍ

kraj an ská

HUBERT’S JEwELRy

lMfcBHL

■'?.% »?<£:;

V Ž E M

TELEFON :
O' 278-1159
278-1185
FÍÍLEŽITOSTEM

LÍDA NOVÁČKOVA

"HIGHLAND PARK
C A M E R A "

'S'

3
\fu ej( - /(¡«rs a >«t ■Jraw

>■

'
,{-V - V

rodiny Vackové
"tí
Vám poslouží
v novém
KmM
prostorném
oocnode na :
r-\r^\ 5715 n. figueroa st., l.a., ca 900I12
Tel.:255-O123.255-15L3,255-5151.

J

1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401
O.Tícp : (213)451-8724 Res.:/?13,/ 5h6-llLl

Hlas z krajanstóho život- : "tyfa/TŮjty

EUROP ÎA1! DELICATJSSEÎ!
Tel: 1;Ó7-12(S
5717 ’./2 Melrose Ave.,L.A. 90038

hospoda

“ U

KALIChA

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel.:/213/U62-H;66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V nedeli od 3- hod.
ÚTERÝ a STÍfeDA : ZAVrÍENO.

JOSEF PETR

h .TURAL

ORGANIC

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

Pro jakoukoli REÁL ESTATE transakci
obraťte se na :

MILAN

J.

VW

BMW

HAVEL

REALTOR ASSOCIATE - CENTURY 21

OO

Vi ROSECRANS

(213) 644-5354

í

IT 1

>1
0
z
Î

5230 W. ROSECRANS
HAWTHORNE. CA 90250

/

REAR OF THRIFTY GAS

OPEN MON-SAT • 7:00 AM-6:00 PM

__

.. .

0ESKÝ
K A T 0 L í K
odebírá /

hlas
™

s

AU TO SERVICE

KAŽDÝ

L—"*^**®p|

SAN Dl

F,/*

NÁroda,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů.
Ss. exilu a potřebám našich drahých doma.
Vydává :
V E L E H R A D
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO. Illinois 60623
ROÔNÏ PŘEDPLATNÉ : v USA $25.00.

heavenly ^el: N1Ila 1,0133
nutrition7
?° ’
rc>nfčf

Telef.:
/916/
5L1-1771

At

Pondělí - Patek :
’ 10:30AM - 6:00PM
Sobota :
10:3QAM - i;:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

Bus.: /hl5/ 661-1777
Res.: /hl5/ 731-8326

Zajistí rychlé a kvalitní služby.

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

Oznamujeme
Ceskě

vám, že

bohoslužb

budou se konat v neděli dne

2 7 t ř í j n a

y

1 ? 8

v místnostech školy OUR LADY OF LORETTO HIGH SCHOOL,
/227 No Lake Street,- 1 blok západně od Alvarado Str., a
jeden blok severně od Beverly Blvd. - Nejbližší exit z Hol
lywood FRWY : Alvarado Str./ v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:30 hodin do 10:20 hodin.

Po mši svaté bude obvyklá beseda s občerstvením. Ti, kdo
se budou chtít účastnit Moravských Hodů, budou mít mnoho
času po mši svaté zajet do Sokolovny.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky do kuchyně.

Tyto bohoslužby se konají u příležitosti památky 28.října
a proto je záhodno, aby každý katolík, komu záleží na osudu
naší vlasti, přišel se v modlitbě při svaté Oběti zařadit
k^těm, kteří ve vlasti vyznávají víru i za cenu obětí a pro
následování. ”In God we tru stí”
Příští české bohoslužby se budou konat v Our Lady of Lor
et to H.Sch. dne 2h. listopadu.

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 t/213/ 465 0557

Neozvu-li se t volejte /nebo nechte vzkaz/ t L66-2L06.

VATOVACLAV SK É
BOHOSLUŽBY
V SAN FRANCISKU
budou se konat v neděli dne
13« října 198^ na Lone Mount
ain /Kampus S.F.University/
o 10:30 hod?, dopoledne.
Vjezd na parkoviště /můžete
však parkovat i na ulici Turk St./ je po pravé straně Turk
Str. Po mši svaté bude beseda s občerstvením a programem.

ČESKÉ BOHOSLUŽBY V SAN DIEG-U
budou se konal 17. list opadu 198^ y sále pod
kostelem Sester Benediktinek, 3888 Paducah Dr.
o 3. hod« odpoledne.
0 informace volejte :
Mrs. Mary CARLISLE /619/ 29^-1718.
Příští bohoslužby v San Diegu budou
19. ledna 1986.

POJIŠTĚNÍ
všeho
druhu
LIFE INSURANCE - DISABILITY - HEALTH & DENTAL
GROUP
- MORTGAGE TOURIST
Vám
spolehlivě
zprostředkuje
DÁŠA
JELÍNKOVÁ, Tel.: 818-812-2017
---------------------------------------213-388-0301
Zastupuji různé pojišůovny a proto mohu pro Vás
vyhledat nejvhodnější podmínky.
Also : FINANCIAL SERVICES
IRA-KEOGH, ANNUITY, ESTATE PLANNING
Continental Food and Lounge

VLASTA SAN FRANCISCO, CA
KUČERA
/119/931-7933.
Closed Mondays

SLUŽBY NABÍZÍ :
Opravy B & W, Volkswagen,
Volvo, Mercedes
BA VAR IA N
MOT PRS
/MLke O n d r á š /
19739 Sherman Way, QA.NOGA PARK,
Tel.! /213/ 882-7361.

OK DRIVING
SCHOOL
ČSL fi í D I C S K í
g K O L A
Připravíme Vás take na písemnou
zkoušku.
Obstaráme překlady a Income Tax.
I am also a certified interpreter for Czech and
Slovak languages for Los Angeles Courts.
A.P. HORAK, 373 N. WESTERN AVE., Suite 7.. IbS ANGELES, CA 9OOO1.
---------------------------- Tel.! /213/ 938-6h31T

