KATOLICKÉ MISIE
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STATEČNÁ SLOVA OTCE KARD.TOMÁŠKA:
V různých časopisech
v Praze a Bratislavě se
velmi Často objevují ne
omalené útoky na projevy
náboženského života. Ne
ustálým terčem je katoli
cká (¿rkev a papež JanPavel II. Jeden takový
článek přinesl nedávno
časopis "Otázky míru a
socialismu". Soudruh Va^
sil Bejda v článku"Kam
kráčí Vatikán?" obviňuje
Církev, že ohrožuje soci
alismus a že nenávistně
útočí na CSSR.Jan-Pavel II.
prý podněcuje pravicové
síly k útokům proti Československu.
Lidé si na takové útoky už zvykli, většinou je ani neberou na vědomí.
Tentokráte se však kardinál Tomášek rozhodl, že veřejně pozvedne svůj
hlas, i když se tím vydal nebezpečí ještě ostřejších útoků na sebe. Jeden
z nich hned brzy nato přišel.
Přinášíme v plném znění dopis kardinála Tomáška :
Vážená redakceí
V Praze 2. listopadu 198f>.
Váš časopis uveřejnil v 9.čísle t.r. článek Vasila Bejdy "Kam kráčí
Vatikán?", k jehož některým pasážím nemohu jako nejvyšší představitel ka
tolické Církve v Československu mlčet.
Ponechávám stranou autorovo hodnocení osobnosti Svatého Otce Jana-Pavla. Velikost jeho osoby na utváření morálních a sociálních profilů světa
je celým kulturním světem tak uznávána, že hodnocením se strany autora
tohoto článku nemůže být jeho velikost dotčena.
Opomíjím i autorovo hodnocení změn v kurii a jejich politického význa
mu, nebot - na rozdíl od p.Bejdy - se v této záležitosti nepovažuji za
kompetentního.
Nehodlám se zabývat ani otázkou "politického charakteru náboženství",
jak píše p.Be jda, třeba že autor vychází ze zcela nesprávného názoru, že
Církev nemá právo se vyjadřovat k veřejným otázkám. Naopak, je to její
povinností.
Nebudu se zde zabývat ani "středověkými" - jak píše p.Bejda - "názory
na rozvod, přerušení těhotenství a kontrolu porodnosti".
Panu Bejdovi pravděpodobně uniklo, že právě nejnovější lékařské výzku
my, obrazově a zvukově dokumentované, ukazují, že i nenarozené dítě je
člověk, který se již ve velmi ranném stadiu vývoje brání proti lékařskému
zákroku, jenž má přivodit jeho smrt, že uhýbá nástrojům. To znamená, že
i ve světle a s hlediska současné lékařské vědy je názor Církve naprosto
správný.
Misím však co nejostřeji protestovat proti oné pasáži článku, v níž se
tvrdí, že "imperialistické síly se snaží z katolické Církve v Českoslo
vensku udělat jakési potenciální centrum protisociaJistické oposice".
Cílem Církve u nás není nějaká politická oposice, nýbrž normální evange
lizační a pastorační práce'
Není naší vinou, že do nedávné oslavy IlOO.výročí smrti sv.Metoděje

na Velehradě, která měla být čistě náboženskou záležitostí, byly zařazeny některé politicky zaměřené projevy se str anystátní správy, která už
před tím ve sdělovacích prostředcích se snažila všemožným způsobem udě
lat z tohoto výročí záležitost politickou. Tato stránka působnosti cyri
lometodějské misie měla být podle našeho názoru projednávána na jiném
místě a je veliká škoda, že se tak - na rozdíl od mnoha zahraničních os
lav tohoto druhu - nestalo i u nás*
Nejen tato skutečnost usvědčuje p.Bejdu z nesprávnosti jeho tvrzení,
že "československý stát se nevměšuje do záležitostí církví a přísně re
spektuje jejich vnitřní zásady a norny".
Je dobře známo, že státní orgány zasahují do našich církevních zále
žitostí a to do nejmenších podrobností prostřednictvím státního dozoru
nad církvemi na úrovni vlády, okresů a národních výborů. Tento státní
dozor má u nás tak absurdní rozměry, že zasahuje i do osobního, soukro
mého náboženského života.
Svědčí o tom zásahy proti věřícím, zvláště mladým, proto, že se spolu
soukromě scházejí, aby se modlili, zpívali duchovní písně a četli Písmo
svaté. Jsou leckdy souzeni proto, že se provinili proti par.178 trestní
ho zákona: "Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi".
Podle naší ústavy z r.1960 mají však k tomu plné právo, nebot v čl.32
je stanoveno:"Svoboda vyznání je zaručena. Každý může vyznávat jakoukoliv
náboženskou víru nebo být bez vyznání, i provádět náboženské úkony pokud
to není v rozporu se zákonem."
Kdyby bylo v tomto článku stanoveno, že "je zaručena svoboda kultu",
pak by se tato svoboda omezovala na společné náboženské úkony jen v pro
storách kultu, t.j. na kostely a kaple. Poněvadž 32. článek ústavy za
ručuje "svobodu vyznání", není přípustné omezovat tuto svobodu jen na
svobodu kultu.
Vládním usnesením ze dne 17.Června 19^á byla zrušena evidence nábožen
ského vyznání. Denní skutečnost je však taková^ že státní orgány vedou
tuto evidenci velmi bděle a pečlivě a to vše uz od dětského věku. V do
taznících, které se předkládají uchazečům o pracovní místa, sice není
dotaz, jakého vyznání je uchazeč, ale obyčejně se musí projevit, jakým
způsobem se "vypořádal s náboženskou otázkou".
Často velmi bděle se kontroluje, zdali jednotlivý občan navštěvuje
bohoslužby. Na tyto otázky pravidelně odpovídají stranickým orgánům tzv.
straničtí důvěrníci a dohlížitelé. Mnoho občanů, na které bylo podáno
udání pro účast na bohoslužbách, si stěžuje, že museli opustit své pracovní místo, nedostali se na studia nebo byli z nich vyloučeni.
Situace věřících je typická i pokud jde o tisk. Cl.20 naší ústavy
stanoví:"Všichni občané mají stejná práva a stejné povinnosti..."
Mimo jiné to znamená, že nejen ateisté, ale i věřící mají stejné prá
vo na tisk. Jaká je však skutečnost? V knihkupectvích je dostatek litera
tury ateistické, avšak t.č. není k dostání ani jedna kniha náboženská.
Proč? "Ústřední církevní nakladatelství" má zřejmě určitá omezení, pokud
jde o souhlasy k tisku náboženských knih. A pokud je něco povoleno, je
náklad tak nízký, že je v nejkratší době rozebrán.
Našim věřícím není lhostejné, že u nás již řadu let deset diecésí če
ká na jmenování biskupů. Sv.Otec je stále připraven k tomu, aby i u nás
obsadil všechny diecéze, takže zábrana je někde jinde. Přesto všechno,
že naši věřící^tvoří velkou většinu našich občanů, dosud nejsou plně uspokojeni ve /"svých plně oprávněných náboženských požadavcích, jako obča
né se snaží K^čterí) obětavě a odpovědně plnit své poslání v našem národ
ním společenství.
A je pro Vás i to důležité, že naši věřící, v jednotě s ostatními vě/pokračováni na poslední stránce/

Na prahu velikonoční
doby
Jako slavení vánoc - narození Páně - předchází doba
adventní, tak oslavě velikonoc — zmrtvýchvstání Krista předchází doba postní.
Postní doba začala na Popeleční středu - právě v den, kdy byl dotiš
těn tento věstník. U některých lidí tato doba vzbuzuje pocity sklíčenos
ti a bázně, protože se v ní mluví o konání pokání, o postu a o sebepřemáhání. Kdo však je si vědom, že pohnutkou ke Kristovu utrpení a k obě
ti na kříži byla jeho láska k nám, a že jeho smrt byla podmínkou slavné
ho vzkříšení, ten v postní době a praksi bude vidět projev naší lásky
k Bohu a prostředek nejen k oslavě Kristova zmrtvýchvstání, ale i k osobnímu vzkříšení a oslavení vlastního těla na věčnosti.
V tomto duchu máme vítat příležitost k uspořádání našeho života.
Uklizený pokoj mluví o útulnosti, pohodlí a míru, jako uspořádaný život
podle Božích přikázání přináší duševní mír, radost a spokojenost. Proto
se říká tělesnému umrtvování "duševní oživování".
Následujme proto v postní době Krista trpícího odstraňováním našich
chyb a nedostatků vůči našemu náboženskému životu, vůči rodině, vůči
krajanům a vůči spoluobčanům. Tak se uschopníme přijmout velikonoční dary duchovního vzkříšení, hřejivého míru a radostné naděje na věčný bla
žený život.
To zní asi cize a neskutečně člověku, který v životě hledá jen těles
ný a hmptný prospěch a zapomíná, že všechny hmotné věci a radosti mohou
a budou znehodnoceny snad nemocí, ztrátou, stářím, ale jistě jednou
smrtí. Avšak duševní radost a spokojenost a duševní hodnoty nemohou
zmařit žádné hmotné vlivy. Proto se sv Pavel táže:"Co nás může odloučit
od Krista?" A dodává, že protivenství tohoto světa nejsou ničím proti
slávě, která se pro nás chystá na věč
nosti.
Kolik námahy lidé nepodstoupí k dosa
žení tělesného zdraví, štíhlosti a pod.?
Proč ne k dosažení zdraví duchovního?

Z české mše svaté a svěcení
Alfreda a Berty Srrikových v
za účasti manželů MikŠových
katolických i nekatolických

domu manželů
Garden Grove
a četných
přátel.

SESTRA: ”1 když to byla zbož
ná píseň - pískat na chod
bách se nesmí."

POSTIT SE NENÍ ZASTARALÉ
” Zatím co nastupujeme tento týden postní ces
tu, rád bych vybídl každého z Vás, jako člena
losangelské arcidiecése, připojit se ke mně
k zachovávání některého způsobu postu v těchto
milostiplných týdnech.
"Postit se" znamená zdržet se něco užívat.
Ve Starém i Novém Zákoně půst se obyčejně vzta^
huje na méně nebo prostějsi jídlo. Navrhoval
bych, abychom se soustředili na dva druhy:
dnešní spotřeba jídla a pozorování televise.
Nynější směrnice vyžadují, abychom se posti
li a zdrželi se od masa na Popeleční středu a
na Velký patek, a zdržovali se masa v jiné pátky během postní doby.
Vybízím Vás se postit, omezovat spotřebu jídla také v jiné postní
dny. Návrh : zkuste se postit v určité dny , jako každé pondělí, středu
a pátek; nebo v jiné dny. Nebo ještě lépe, postěte se každý postní den,
pokud to Vaše zdraví a zaměstnání dovoluje.
Postit se v jídle znamená, že dovolíme úplné nasycení jednou za den,
/v pátek bez masa/ a v dalšíhdvou denních jídlech se omezíme. Opomíjíme
zákusky a ježení mezi hlavními jídly, apd.
Půst vnáší úžasné duchovní dary do našeho života v Ježíši Kristu, a
uschopňuje nás soustředit se na tom, že jsme učedníky Kristovými. Otec
Carol Stuhlmttller,CP napsal pozoruhodnou úvahu o postu, která je pro Vás
přetištěna na 3. stránce "The Tidings", arcidiecésního týdeníku na 7.II.
Druhá forma postu se soustřeďuje na plýtvání času při pozorování te
levise. Pro naše příliš časté sledování televisních programů, nemáme už
čas na čtení bible, číst knihy o katolické víře, o učení naší Církve,
na žádnou duchovní četbu, která by nám pomohla růst v oddanosti ke Kris
tu. Omezením televisního pozorování můžeme získat více času k modlitbě,
k rodinnému růženci, k rodinné četbě Písma, k rozjímání, abychom rostli
ve víře.
Každý týden Vám doporučím zvláštní úmysl pro dotyčný týden, co se tý
ká postu, aby duchovní prospěch z Vašeho sebepřemáhání dosáhl větší míry.
Kéž nás naše postní cesta roku 1986 přivede blíže ke Kristu, a dá nám
se zabývat sebeobětováním, které umenší naši náklonnost ke hříchu, a
usměrní nás přímo k Ježíši Kristu."
ARCIBISKUP ROGER NÁHONY

ÚNOR- MÉSÍC KATOLICKÉHO TISKU
řfPověz mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi",
v našem případě:"jaký jsi katolík."
Já sám vím,co stojí připravit věstník do tis
ku /tiskař to"jen"ofotografuje a natiskne/ a vy
expedovat jej, což zahrnuje opatřit obálku adre
sou, zpáteční adresou a známkou,také vložit do
ní věstník a zalepit, dopravit na poštu, ale to
vše dělá Otec Vít a jdio pomocníci každý
týden. A "HLASATEL" to koná U x do týdne'
Mě stojí sestavení každého čísla 3-U dny /hledání obrázků zabere sko
ro nejvíc časuí/j ale co je 12-16 stránek našeho Věstníku proti "Hlasu
národa" nebo "Hlasateli"? Oceňte jejich snahy k Vašemu prospěchu^

HOLT MASS IN CZECH LANGUAGE :
LOS ANGELES : February 23. at Our Lady of Loretto H.S.
LENTEN
PENANCE
Days of .Abstinence:
This refers to abstinence from meat and binds all
who are II4. years and older.
Days of Fast:
On these days we limit ourselves to one full
meal. We may take two partial meals. This oblig-j
ation binds all between the ages 18 and 60.
What is the obligation?
Ash Wednesday and Good Friday are days of fasti
and abstinence.
AL1 Fridays in Lent are days of abstinence
from meat.

■ IN OTJR PARISH

I a newly ordained
priest had just finished his first nuptilal Mass without making
[any mistake in the
i ceremony. He looked
1 down upon the new
husband and wife with
relief and satisfacti
on as he raised his
arms for the last ble
ssing and said:”This
marriage is ended. Go
in peace to love and
, serve the Lord.”
i
Marv R.Locke
Bibles in Czech are
t still obtainable.

Parish people

“I lost the grocery list, but then I
remembered bow Jesus fed the people.'*

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEĎEŠLH
ING. JAROSLAV

ZAJAC

Již v minulém věstníku jsme přinesli zprávu
o náhlém skonu Ing. Jaroslava Zajace, který ze
mřel 31. prosince 19 8£ v Placentia - Los Ange
le s, California.
Narodil se 19. září v Plzni v Cechách. Reálné
gymnasium vystudoval v ¡Řevnicích u Prahy a Vy
sokou Školu chemického inženýrství v Praze.
V r.19^0 odešel za hranice a přišel do tábo
ra v Landeku, Tyrolsko. Později téhož roku ode
jel do Venezuely. Několik měsíců, žil v hlavním
městě Caracasu. V r. 1951 odešel do Valera, okr.
Trujillo, kde pracoval h roky v Subsoil labora
toři.
Tam za ním, konečně po mnoha problémech, při
jela jeho manželka Miloslava Bale arová z Červe
ného Kostelce u Náchoda,/ kde také byl uzavřen
jejich sňatek v katolickém kostele sv. Jakuba
31.prosince 19Ů9 /. V roce 195U-55 pracoval v téže laboratoři v Caracas.
Roku 1956 vstoupil do služeb SHELL OIL CO. v Maracaibo, Estado Zulia.
V r.l9óh vyemigrovalí manželé Zajacovi do Tulsy, OK , kde Ing. Zajac
pracoval v chemické laboratoři a zároveň studoval Master Degree v chemick
ém inženýrství.
V r. 1966 vstoupil do služeb GULF Research & Development Co. Roku 1963
byl celý podnik přeložen do Houstonu, Texas, kde rodina Zajacova žila od
l.září 1963 do l.září 1965, kdy se opět celý podnik přestěhoval do Los Angeles/La Hábra/. Od té doby žili v Placentia, kde právě na 36. výročí je
jich svatby neočekávaně zemřel na srdeční mrtvici 31»prosince 1985.
Zesnulý zanechává manželku Miloslavu, dceru Helen Marii, a dva syny :
Petra Jiřího a Renny Vladimíra.
Za jejich krátkého pobytu v KáLifomii jsme dvakrát viděli manžele Zajaccrvy na našich českých bohoslužbách. -Světlo věčné at mu svítí a at na
lezne konečný domov v náruči Božíí

VTIP A VKUS 3S0U

DVl RŮZNÉ VÉCl

Napsal bych, kdyby rozměry věstníku dovolovaly, několik stran : tolik
myšlenek se mi vynořuje, když vzpomenu na večer, pořádaný minulý pátek SVU.
Kekl jsem pořadatelům, že jsem byl rád, že jsem byl přítomen. I nyní bych
to řekl, jenomže s jiného hlediska. Talent Otona Kovaříka je třeba uznat, i
když byL zneužit pro -řekněme - trivialitu. Také nelze upřít inventivní bys
trost ve vtipu a výsměchu autorovi té "švejkoviny" Jiřímu Hochmannovi.Rovněž
mne neurážel přehnaný chichot přítomných dam, protože ženská používá smíchu
jako závoje proti rozpakům, studu a podobně. Ale chtěl bych se tázat všech,
kterým se ta kniha a ten pořad ’’zamlouvaly", zda skutečně souhlasí s tím,
aby naše dějiny byly znovu zkreslovány a mrzačeny jen k vůli tomu, že se
někdo chce vysmát a vyžívat na neomalenosti, hrubosti a hlouposti komunistický^artajníků v naší vlasti? Vsadil bych se, že po přečtení té knížky
už nikdy nebude příhoda o Oldřichu a Boženě vypadat odlišně od zhovadilé
scény, jak ji vylíčil Hochmann. Jako nikdy horlivý misionář Koniáš nebude
vypadat jako hrdina po přečtení Jiráskova "Temna", které je po literární
stránce klenotem. Chcete být národem Švejků či zapadlých vlastenců?

"VELEHRAD NÁš TEN ROZKVÉTÁ VŽDY ZNOVA’!..
Dole otiStěné obrázky pčinášejí svědectví o manifestaci Cyrilometodějské
víry na velehradské pouti 7.července 1985, kde statisícové zástupy byly pří
tomny mši svaté, sloužené papežským legátem kard. Casarolim a kard. Tomáškem.
Otiskujeme část
textu očitého svěd
ka, jehož článek
přineseme v příštím
věstníku:
"Očekával jsem
od této pouti mno
ho, ale to, co jsem
spatřil na nádvoří
před bazilikou, mě
naplnilo úžasem.
Byli tu lidé ze
všech krajů, mladí
i staří, stáli či
seděli na trávníku,
mnozí ve skupinách
se hlasitě modlili.
Stále se také ozýval
nejrůznější zpěv,
moderní rytmické
křesťanské písně,
pak zase latinské
kánony z Taize.Nej
mohutnější však by
ly klasické písně
mariánské a cyrilo
metodějské. To pak
tisíce hrdel roze
znělo hvězdnou noc
nad Velehradem svým
nadšením a vírou.
Ten úžasný pocit
svobody, jako by to
ani nebylo u nás,
pocit svobody dětí.
Božích. Proč jen,
myslím si, se tak
často bojíme, proč
se ustrašeně skrývá
me. Když je Bůh
s námi, kdo proti
nám?"
Poutník Míla

Ma-Ha-Yah Lodge*u HeaLťh Spa
68111 Calle Las Tiendas, DESERT HOT SPRINGS, CA 922^0
Tel.: /619/ 329 - 5h20
Zařídíme pro Vás léčení ve slovenských lázních.
Ceny jsou od $ 16.50 do $ 6I4..OO denně pro jednu osobu. /Dvě osoby
v pokoji./ V ceně je zahrnuto vše včetně lékařské péče.
Pro bližší informace kontaktujte nás.
Vstupní visum na léčení pro Vás obstaráme.

Ma-Ha-Yah Lodge-a-HeaLťh Spa
68111 Galle Las Tiendas , DESERT HOT SPRINGS, CA 922^0
Tel.: /619/ 329 - 5h2O
PIEŠŤANY V KALIFORNII: piešťanské bahno je importováno
přímo k nám z Československa - aplikujeme je dle nové metody vhodné pro le
šení. 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.
2á pokojů, některé s kuchyni, barevnou TV - suché horké klima.
Na Vaši návštěvu se těší
Charlie a Masi Ponížil
ZDRAVÝ
CHRUP - KRÁSNÝ ÚSMĚV
Vám umožní krajanská zubní ordinace se zkušenostmi přes 20 let.
MARGARET T R INNER 8 D.M.D.
Hollywood Blvd., Suite 3. /Východně od. Vermont Avenue/
WS WKLBS
GA 90027
ParkoTŠni ad£raa.
Tel. : /213/ 66£-118O
Vjezd na parkoviště z uličky souběžné s Hollywood Blvd. /"ANDYS Barber Shop'
je hned vedle./
Gsl. 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 ZUBAĚKA - MARTA BRYNA, D.D.S.
Má otevřenou ordinaci na :
Generál Dentist
11517 Burbank Blvd., NO. HOLLYWOOD, CA 91601 Tel.: /818/ 762 - 1153

Z U B A ff K A -General Dentistry
MARIA CYPRICH, D.D.S.
163^2 Valley Boulevard, LA PUENTE, California 917hU
Tel.: /818/ 968 - 1503

KRAJANSKÂ

Prodej knih, gramofonových desek a karet :
BOHEMIA BOOK STORE
Vladimír
STREJČEK
RICHMOND, Indiana Ů737U, USA.
ište
si
o
katalog
EURO-TRANSLATOR SERVICE & SCHOOL
Veškeré překlady Vám spolehlivě přeloží a ověří - as a certified
interpreter for San Diego Courts — také vyučování anglickému jazyku za
mírný poplatek :
EVA
LUKOSZ
2116 W. Washington , SAN DIEGO, CA 92103
Tel.: /619/ W-1368 ar /619/ 295-8953.
NOVÁCSL. RESTAURACE “MO
v SAN FERNANDO CITY

RAW

h$2 N. MACLA2’ AVENUE, SAN FERNANDO, CA 913hO
3XV//TáZ~^
/ifezi Golden Statě & Foothill & 118 FRWl/
“
Otevřeno denne od 11:30 AM do 9 FM
Tel.:/818/365 - 5050
Srdečně Vás zvou
/ Ctef •. Tomáš Smetana /
TCra a
Přecechtélovi

0
PLOT-SUD
APPLIANCES
J CO.
530 No. Western Ave.. HOLLYWOOD, Cà 9OOOU

Tel.: HO 2 - 7?8i
wl.
Refrigerators , 'M
Dishwashers.
Disposals, Ranges,

27S159'

278-118?
VHODNÉ DÁRKY KE V S E F PŘÍLEŽITOSTEM
- -LU a Žláz předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

přívěsky, řetízky, manžetov' knoflíky, atd.

----- fft
Rr2ffiíji^.itwsSHčFE»’

má na skladě

kraj an ska

fir m a :

ROBERT’S JEWELRY

9hl3 Brighton Way, BEVERLY HILIS, Ca. 90210

Freezers, Dryers,

FRANK’S

NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKY K TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA
ffií

^me»ra >1
A
/ ¿T ../
u W ftí/ 'Jmw& and
xaued
1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401

Stt

4/

rS'
3

"HIGHLAND PARK
CAMERA"
rodiny Vackové
Vám poslouží
V AA Ax V
41*
prostorném

Office : (213)451-8724 Res. :/213,/ 5L6-11L1
L/“

ANV AH Ml|
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UK

5715 N. FIGUEROA ST. L.A., CA 900h2
Tel. :2#-0123,255-15L3,255-5151 .

Hlas z krajanského života : ' û{fô/TlÀCrlU I

ri»

oajíwM
EOTÎOFF.AH DELICATESSEN

Tel: U67-12^2

STI? 1-/2 Melrose Ave.,L.A. 90038

hospoda

JOSEF PETR

N

AUTO SERVICE

S

BMW

"U KALICHA

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel.:/213/U62~LL66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3. hod.
ÚTERÍ a STfíEDA : ZAVflfeNO.

™

"The Line with the Sunshine"

KUPUJTE
Z DRA VO PR ODU KTY
krajanské firmy
"NATURE 'S
LIFE"
ve všech zdravoobchodech
/ Health Food Stares /

Pro jakoukoli REAL ESTATE transakci
obrafte se na :
MILAN

J.

125]
/

(213) 644-5354

REAR OF THRIFTY GAS

OPEN MON-SAT • 7:00 AM-6:00 PM

....
ČESKÝ
odebírá

... .
K A T 0 L í K

z

hlas karoda,

ji
NATURAL

ROSECRANS

>
O
z
X

5230 W. ROSECRANS
HAWTHORNE. CA 90250

KAŽDÝ

ORGANIC

VW

i
0
QO
5

HAVEL

REALTOR ASSOCIATE - CENTURY 21

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

heavenly
Nina tngris
nutrition7 2^^° ’
,
C^GTěf Pondělí - Patek ;
2~
10:3QAM - 6:00PM
Telef.:
Sobota :
/916/
10:3QAM - li;3OPM
5U1-1771
Neděle : 12 AM - 6 PM ¿1

Bus.: /U15/ 661-1777
Res.: /10.5/ 731-8326

Zajistí rychlé a kvalitní služby.

Located : in the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Hi^rway 50 & Ski Run Blvd.
SOUTH LAKE TAHOE

Oznamujeme
Ceskž

vám,

že

bohoslužby

budou se konat v neděli dne 23. únoral986 v místnostech
CTJR LADY OF LORETTO HIGH SCHOOL, 227 N.Lake Str. /jedna
ulice na západ od Alvarado - mezi Temple a Beverly Blvd./
- nejbližší EXIT z Hollywood FRWY : Alvarado Street —
v 10:30 hod. dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi od 9:30 hod, do 10:15 hod.dop^
Po mši svaté bude beseda s občerstvením.

Prosíme

všechny, kdo mohou, aby přinesli pečivo a zákusky do ku
chyně, Díky \
Při besedě po mši svaté bude přednáška p. Jaromíra
FUCHSE o sv. Cyrilu a Metodějovi. - Příští bohoslužby bu
dou velikonočnív neděli dne 3O.března 19o6
v místnostech LOYOLA HIGH SCHOOL.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jar oslav Popelka,, S.J.

T1LB > 0 K M t
ČÍSLO
na Českého duchovního správce i
5322 FRANKLIN AVKNUK, LOS ANQRLES, ODLIT, 90087.
Telefon» /213/46B-OSS7 -aeosrra-.il se,
■dlete volat /nechat vskas/ na číslo doau : b66-2U06.
A D R I 3 A

A

řícími všech kontinentu světa, velmi přispívají pro zachová
ní vzájemného porozumění a míru v celém světě tím, že pracu
jí především pro důsledné zachovávání spravedlnosti a zákla
dních lidských práv.
V tomto duchu intenzivně pracuje v Římě "Papežská komise
Spravedlnost a mír". Ano, teprve tehdy přestanou závody ve
zbrojení, když ve všech státech světa bude důsledně respek
tována spravedlnost a základní lidská práva, neboř nebudou
důvody k sebeobraně a nebudou ani útočné plány. Proto neus
tálé psaní o míru a volání po odzbrojení a míru bude teprve
tehdy nejen věrohodné, ale také účinné, až ve všech státech
světa bděle a vytrvale se bude nejen hlásat odzbrojení a mír,
ale také důsledně se bude dodržovat spravedlnost s respekto
váním lidských práv a to ve stejné míře pro každého občana.
S pozdravem
František kard. Tomášek
U příležitosti MSSÍCE KATOLICKÉHO
TISKU
předplaťte si "HLAS NÁRODA" - roční předplatné pouze $ 30.
V Kanadě •
US$ 33, v zámoří $3£. Mali byste také odbírat
"Nový život"- měsíčník z Říma, "Studie", ’*Posol" a "Echo"
ve Slovenštině a Váš diecésní týdeník, v L-A. "The TIDINGS".

POJlffTÉNÍ
V g E H 0
DRUHU
LIFE INSURANCE - DISABILITY - HEALTH & DENTAL
GROUP
- MORTGAGE TOURIST
Vám
spolehlivě
zprostředkuje
D Á 5 A
JELÍNKOVÁ, Tel.: 818-8Ů2-2O17
~———-——213-388-0301
Zastupuji různé pojišťovny a proto mohu pro Vás
vyhledat ne jvhodnější podmínky.
Also : FINANCIAL SERVICES
IRA-KEOGH, ANNUITY, ESTATE PLANNING
Continental Food and Lounge
VUSTA'S EUROPEAN
RESTAURANT
y
21x20 Lombard Street
VLASTA SAN FRANCISCO, CA
KUCERA
/U19/931-7933.
Closed Mondays

SLUŽBY NABÍZÍ :
Opravy B & W, Volkswagen,
Volvo, Mercedes
BAVARIAN
MOT PRS
/MLke Ondráš/
19735» Sherman Way, CANOGA PARK,
Tel.: /213/ 882-7361.

OK
DRIVING
SCHOOL
CSL fl 1 p I C S K í
5 K 0 L A
Připravíme Vás také na píše mnou
zkoušku.
Obstaráme překlady a Income Tax.
I am also a certified interpreter far Czech and
Slovak languages far Los Angeles Courts.
A.P. HORAK, 373 N. WESTERN AVE., Suite 7., IOS ANGELES, CA 90001a.
Tel * /213/ 938-6101.

