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0 K RISTOVE. , t
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
"Nevstal-li Kristus z mrtvých, marné je kázání
naše, marná i víra vaše"/l.Kor.l^,ll|/.
Kdybychom si nebyli jisti Kristovým zmrtvýchvstá
ním, neměli bychom jistotu ani stran jeho pravdo
mluvnosti, stran jeho učení a jeho božství. Proto
je pro naši víru nesmírně důležité, abychom v tomto
ohledu neměli žádnou pochybnost.
Nepřátelé Kristovi se vždycky snažili, aby zviklali nebo popřeli, že Kristus vstal z mrtvých.
"fíekněte: V noci přišli jeho učedníci a ukradli
jej, zatím co my jsme spali" - to byla rada jerusa^lemských velekněží strážcům, kteří jim oznamovali,
co se stalo: že "nastalo velké zemětřesení, nebot anděl Páně sestoupil
s nebe a přistoupiv, odvalil kámen a posadil se nan. Jeho obličej byl
jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Stráž ze strachu před ním se
zděsila a zůstala jako mrtvá "/Mat. 2 8,2/.
Není pochyby o tom, že velekněží věřili tomu, co říkala stráž,- pro
tože si dobře pamatovali, že Kristus předpověděl své zmrtvýchvstání jinak by stráž dali popravit, jak tehdy bylo zvykem. Pisto toho jim dali
peníze a ještě je ubezpečili, že "uslyší-li o tom vladař /že usnuli na
stráži a nechali tělo Ježíšovo ukrást/ uchlácholíme ho a vás zbavíme ne
bezpečí "/Mat .28,13/.
Jak jinak by velekněží jednali, kdyby sami věřili zprávě, kterou
stráž měla rozšiřovat mezi obyvateli Jerusalema : byli by je potrestali
a hned by rozeslali po městě celou chrámovou stráž, aby hledali tělo Je
žíšovo a zajali Ježíšovy učedníky, kteří je měli skrývat.
Tím tedy, že dali zapečetit hrob a postavili u něho stráž, a že dali
rozšiřovat tak nesmyslnou zprávu /vojáci prý na stráži usnuli/ a místo
potrestání jim dali peníze, postarali se velekněží o spolehlivé svědec
tví o Kristově zmrtvýchvstání.
V té jistotě nám může pomáhat i chování apoštolů, kterým Kristus ně
kolikrát předpověděl jak své utrpení a smrt, tak i své zmrtvýchvstání,
a kteří přesto nevěřili ani svědectví žen, ani učedníků z Emauz, ba ani
skutečnosti, když vzkříšený Kristus stál mezi nimi, takže je musel pře
svědčovat tím, že před nimi pojedl kus pečené ryby a trochu medu, aby se
přestali domnívat, že "vidí ducha".
Tomášovi, pak nestačilo ani svědectví ostatních učedníků, že Ježíš
vstal z mrtvých, protože prohlásil:"Neuzřím-li v jeho rukou rány po hře
bech a nevložím-li svůj prst místo hřebů a nevložím-li svou ruku v jdi o
bok, neuvěřím". Tomášovi na štěstí byla dána příležitost přesvědčit se
o pravosti Kristova zmrtvýchvstání a slyšet jeho slova:,lBlahoslavení,
kteří neviděli, a uvěřili".
Kristus se potom zjevil nejen pronásledovateli Šavloví a učinil z ně
ho hlasatele Kristova zmrtvýchvstání, ale během celého trvání jeho Cír
kve se ukazuje nejen vyvoleným světcům, kteří o tom často podali písemné
svědectví, ale i "obyčejným" křesťanům ve zjeveních "soukromých".
Pro každého z nás by však mělo stačit svědectví, které je zaznamenáno
v bibli, abychom svým životem vyznávali víru v Kristovo zmrtvýchvstání a
přinášeli hojný užitek.

VY JDI

NĚKOMU VSTŘÍC

Podobenství o marnotratném synu a vítajícím
otci, který je "marnotratným" ve své lásce, do
dává naději všem hříšníkům. Nedovedeme pochopit
úžasnou lásku a vděčnost, kterou má Bůh Otec
vůči hříšníku, který se vrací domů, ale většině
z nás, kteří už jsme doma a jsme poměrně dobrý
mi křesťany, má starší syn víc co říci.
Příchuť kyselých hroznů a žárlivost může mít
místo v našem srdci. Jaký by to byl dar, kdyby
chom se mohli radovat z darů a odměn, které
dostávají ti, které pokládáme za ty, kteří si
to nezasloužil Když někomu jinému se dostává
pozornosti, nabízí se tím příležitost k novému
životu. Tehdy není místa pro úzkoprsost nebo
pro závist.
Zahrnte to vše do zpovědi během těchto posledních týdnů postní doby.
Nemusíme mít hrozné hříchy, -abychom mohli mít účast na láskyplném obje
tí Otce. Jeho láska je prostředkem, který pomůže zahojit a posílit naše
rozhodnutí radovat se s těmi, kdo se zdají dostávat nezasloužené dary.
Takto posíleni staneme se vyslanci Kristovými a účastnými jeho svatosti.
Pamatujte modlit se za ty, kteří se připravují na návrat domů. Vybra
ní se podrobí druhé zkoušce nebo obdrží požehnání tuto neděli. Někdy
v týdnu rozhodněte se zatelefonovat nebo napsat někomu, kdo se stal jarko vyřazeným z vaší rodiny. Uskutečnit smíření o velikonocích by mohlo
dát příležitost k hostině, slavnostnímu úboru a k slavení.
Ctění z Písma pro tento týden: čtěte a rozjímejte Luk.1^,1-32 příběh
o marnotratném synu a milosrdném otci. Srovnejte svůj život s životy obou synů, zvláště v době, kdy se připravujete na "velikonoční" zpověčí.
Duchovní cvičení pro tento týden: Příprava na velikonoční zpověá ce
lé rodiny, abyste mohli okusit lásku Boží skrze Ježíše Krista a v něm,
který vám nabízí své milosrdenství a soucit.
Postěte se tento týden jeden nebo více dní a obětujte tento sebezápor za ty, kteří se připravují na křest a vstup do katolické Církve na
Bílou sobotu. Vaše oběť přinese zvláštní milost pro všechny vyhrané
v arcidiecési.
Arcibiskup Roger MAHONY

Předběžná
zpráva o
návštěvě
OTCE BISKUPA JAROSLAVA ŠKARVADY
v
Los
Angeles
2f>. dubna : duchovní večer v kapli Monastery of the Angels 7:30 -9PM
1977 Carmen Pl., Hollywood, Ca 90068.
26. dubna : slavnostní večeře v auditoriu Loyola High School v £ PM.
Účast bude třeba ohlásit a předplatit.
27. dubna : slavná mše svátá v kapli Loyola High School v 10:30 AM.
Po mši svaté bude beseda s občerstvením v auditoriu,
při niz se opět budete moci setkat s Otcem Biskupem.
V příštím věstníku oznámíme definitivní program stran
návštěvy našeho exilového Pastýře.

Cyrilometodějská
oslava
Církev slaví po celém světě svátek sv. Cyrila a Meto
děje lli.únor a. Naše Misie si připomínala tento svátek
při českých bohoslužbách v neděli dne 23.února. Kdo my
slel na tisícové zástupy, které se sešly na Velehradě
v únoru i v červenci k oslavě slovanských apoštolů, ten byl jistě účastí
či neúčastí krajanů v Los Angeles zklamán. Snad už jen proto, že naše
Misie se nazývá misií sv. Cyrila a Metoděje.
Mohli bychom hledat omluvu pro malou účast v tom, že za posledních
20 let velká řada krajanů, kteří navštěvovali české bohoslužby, odešla
na věčnost, na mnohé starší krajany doléhají léta a snimi různé neduhy,
a co se týká krajanů, kteří sem přijeli v posledních letech, musíme při
znat, že u nich marxistická výchova ve vlasti zanechala ve velké většině
trvalé stopy neznalosti náboženských vědomostí a disorientace po mravní
stránce.
Přesto, kdyby u katolíků v L.A. byla víra^ která poutníkům velehrad
ským dodávala sílu překonávat nesčetné překážky, na vyšším stupni, vyz
něla by cyrilometodějská oslava i v Los Angeles slavnostněji.

Schůze
misijního
h o
Svazu
Českých

výboru
a
katolíků

distriktní-

Na této schůzi, která se konala v domě manželů Brožkových, byly před
mětem debat hlavně dvě akce, které by mohly pozvednout náboženskou hor
livost krajanů.
První z nich je chystaná návštěva našeho českého biskupa Dr. Jarosla^va Skarvady z Říma. Připravuje se duchovní večer v pátek 2£. dubna /pra
vděpodobně v Monastery of the Angels/, slavnostní večeře v sobotu a
pontifikální mše svátá s besedou v nedě
li 27. dubna.
Druhá akce se týká úmyslu vydat ve
formě brožury souhrn zpráv a fotografií
z velehradské pouti 7.července m.r., kte
rá byla nečekaným, ale manifestačním pro
jevem víry, která jako pochodeň vzplanu
la na místě, kde před 1100 roky zakončil
sv. Metoděj své požehnané dílo. Vydáme
tyto dokumenty v naději, že ta pochodeň
víry může oživit a posílit snad uhaslou
nebo jen doutnající víru našich krajanů
v exilu.
Drama Svatého
týdne
Jsou-li vánoce svátkem, kdy s radostným rozechvěním zpíváme "Nám, nám narodil
se", nyslíme-li na to, že "proto se Kris
tus stal účastným naší lidské přirozenos
ti, aby nás učinil účastnými jeho Božské
přirozenosti/ - pak o velikonocích si
s vděčným srdcem uvědomujeme, kolik utr
pení, obětí, ba i smrt za nás Boží Syn
podstoupil, aby nás přesvědčil, že Bůh je

láska.
Kristovo zmrtvýchvstání je nám zárukou, že i mjr vstaneme z mrtvých a
budeme mít účast na věčné slávě.
Vyvrcholením přípravy na slavení Kristova zmrtvýchvstání je Svatý tý
den, zvláště jeho poslední 3 dny : Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Měli bychom se všichni snažit, abychom byli přítomni obřadům
těchto tří dnů, které se konají k večeru.
Zelený čtvrtek je památkou ustanovení Ne jsv. Svátosti Olt. při
Poslední večeři - první mše svaté a udělení daru, který nás úzce spojuje
s Bohem. ALe téhož dne Kristus Pán byl zajat v zahradě a začalo jeho utrpení. Velký pátek nám vtiskuje na mysl kříž, na kterém Pán
Ježíš dokonal své vykupitelské dílo, v němž pokračuje jeho Církev. Účin
ky jeho vykoupení se nám připomínají na Bílou
sobotu. Sestupme
s Kristem do hrobu svou kajícností a nápravou života, abychom s ním po
vstali k novému životu.
Lednové české mše svaté se
súčastnil p. Josef KUČERA
z Chicaga, redaktor Denního a
Nedělního Hlasatele.
Nezmiňoval se sice ve svém
projevu při besedě o tom, ko
lik úsilí, vypjetí a práce
stojí vydávání a rozesílání
Hlasatele Lpc týdně, ale každý,
kdo má co dělat s publikací,
si to dovede představit.
Kvitujeme jeho snahy, aby
Hlasatel sloužil i katolickým
krajanům, kterým odebírání
Hlasatele - Denního či Neděl
ního vřele doporučujeme. Roční
předplatné Denního : $72.00,
Nedělního : $ 35.00.
Jára

Kohout

mezi námi

Při únorové mši svaté, kterou jsme
oslavovali svátek našich slovanských
věrozvěstů, byl neočekávaným, ale ví
taným hoBtem i účastníkem světoznámý
divadelní a filmový komik Jára
KOHOUT, který nám při besedě v rozho
voru s mistrem Zavřelem sdělil něco
ze svých "zkušeností”.
Přednáška p. Jaromíra
F u c h s e

Místo slíbené přednášky o našich
slovanských Bratřích sv. Cyrilu a Meto
dějovi dal p. Jaromír Fuchs přednost
nám sdělit zajímavé postřehy z knihy
pojednávající o problému bolesti, v rm
známý atomový vědec podává výklad o ň
cestách k Bohu.Těšíme se na dalš.předn .

ZNAKY

KATOLICKÉ

RODINY

Co by Vás mělo upoutat na obrázku, vzatém p. Mike Mikšem při “Than
ksgiving dimer* v domě manželů Alfreda a Berty Srnkových,/doufejme,
že jej tiskař reprodukuje zřetelně/ by neměla být hojnost jídel na
stole nebo sklínky vína, nýbrž kříž a obraz Božského Srdce Páně nad
stolem.
V každém katolickém příbytku měl by na čestném místě viset kříž ja
ko projev a upozornění, že jsme vkročili do domu, v němž víra v Boha
je na prvním místě a kde jsou si členové rodiny vědomi, že jejich vy
koupení /t.j. možnost se spasit : mít účast na věčném životě v nebi/
se uskutečnilo smrtí Kristovou na kříži.
Vzpomínám-li na svůj domov v mém dětství., vždycky se mi v rgysli vy
maní na stěně velký kříž, vedle něhož byly zavěšeny obrazy Božského
Srdce Páně a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Bylo to jakési veřejné
vyznání víry celé naší rodiny, které mne vítalo doma, když jsem jako
kněz navštívil domov a s tímto pozadím sloužil mši svátou pro nemoc
nou maminku. Byl tam na stěně i jiný obraz : patrona naší rodiny sv.
Karla Boromejského, jehož jméno nesly tři generace/doposud/ naší ro
diny. Jeho červený kardinálský plást nám denně připomínal, že máme
být ochotni za víru trpět, ano i položit život.
K takovým obrazům se docela hodí na př. obraz Hradčan, jejichž
hlavní ozdobou je chrám sv.Víta a sv.Jiří.
Kříž a obrazy svátých ve Vašem příbytku mohou být pro Vás a zvláš
tě pro Vaše děti živým kázáním a připomínkou, že smyslem našeho po
zemského života je příprava na věčný a radostný život v nebi, o kterém
sice platí, že "Oko nevidělo, ucho neslyšelo, ba ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil pro ty^ kteří Ho milují"> ale který si
můžeme získat následováním Krista ukřižovaného.

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA
NÁS PŘEDEŠLI ■
Oznamuji smutnou zprávu všem těm,
kteří znali moji nejmladší sestru
Alenku, rozenou Karlíkovou
z Poděbrad, že zemřela 26.února t.r.
Prošla strašnou neobvyklou nemo
cí, která se vždy projevila po del
ších přestávkách. Tomuto poslednímu
čtvrtému záchvatu nemohl už její ze
slabený organismus odolat a tak muse
la skončit tuto Životní pout.
Narodila se v Poděbradech, kde
prožila krásné a šíastné dětství a
mládí v kruhu rodiny. Po válce, po
absolvování gymnasia, se provdala a
pak manželé odjeli do Německa. V Mni
chově pracovala u IRO než odjeli do
Ameriky. Nejdříve žili v Chicagu,
pak v Los Angeles. Naposled nedaleko
San Franciska v Aptos.
Na její přání bude sloužena mše
sv. za její duši P. Popelkou, S.J.
v kapli hřbitova Holý Cross v Los
Angeles 22. března v U hod. dopoledne. Pak její popel bude uložen
na tétóe hřbitov«.
Hana H 0 d k 0 T á
Na upomínku její dlouholeté přítelkyně Aleny Alexander věnovala
pí Reny Tille Barnette České Misii $100.

NEDBALOST
NEBO
POHODLNOST
V MYŠLENÍ
neboli strkat hlavu
do
písku
Snad to není pouhá pomluva, říká-li se, že pštros v nebezpečí strká
hlavu do písku. Ale s jistotou to platí o některých lidech.
Nedávno jste mohli vidět a slyšet na televisi amerického vědce, kte
rý dostal Nobelovu cenu, jehož se posluchači ptali, zda věří v Boha, a
po jeho záporné odpovědi se tázali, proč nevěří.
A on jim odpověděl, že se mu pohled a znalost hmotného světa se všemi
záhadami jeví už tak podivuhodný a nevyzpytatelný, že už nemá odvahu ne
bo zá^em zkoumat, co řídí tento hmotný svět nebo co je nad ním.
Necekali bychom takovou odpověá od opravdového vědce. Avšak on vlast
ně si nepočínal jinak než miliony ostatních lidí, učených i neučených,
kteří ze strachu, nedbalosti, pohodlnosti nebo špatnosti nehledají nebo
se nezajímají o odpověct na otázky, kdo řídí tento svět, kdo stvořil
všechnu zákonitost, co nás čeká po smrti, co je měřítkem mravnosti, co
je smyslem utrpení, které je pravé náboženství, odkud hlas svědomí,atd.
Každý očekává nebo si přeje, aby druzí k němu byli dobří, aby plnili
své povinnosti, aby byl obchod, poštovní úřad nebo banka otevřena, když
má být, ale na své povinnosti vůči druhým nemyslí, a když přišel "na
svobodu", hledí této svobody využít jen ke svému prospěchu, kdekoho ošidit, atd. Nemyslí na to, že jednou bude skládat počet ze všeho...

HOLY MASS IN CZECH LANGUAGE :

LOS
SAN
SAN
LOS

ANGELES:
FRANCISCO:
DIEGO :
ANGELES :

March 30. April 6. April 13. April 27. -

Loyola High School
Lone Mountain, Univ.S. F.
Benedictine Sisters zConvent
Loyola High School

H. Exc. Bishop Jaroslav Skarvada will visit Los Angeles April 27

BIBLES in Czech language are still obtainable
Easter Eggs Hunt for children /Note: eggs -not
childr en will be hunted for i/ will take place
after Easter Mass on Loyola School grounds.
HEARTS
ARE
TRUMPS
X
My mother, brother, two sisters and I went to have dinner at ’
a seafood restaurant in a nearby town. After we had been waited
on, I noticed a man being seated at the next table. He was alone
and looked depressed. During the entire dinner my family laughed,
joked, and kidded each other.
We were having a really good
'"
time. I glanced over at the man
several tiroes during dinner and
every time I looked, he was
laughing or smiling at us.
He had received his bill and
was about to leave when he pain
ted to us and whispered someth
ing to the waiter. I thought
nothing of it and continued eat
ing. As he walked by our table
to leave, he told my mother that
we were a lovely family and that
re had entertained him during (in
ner. After he left the dining
area a waiter came up to us and
«informed us that this man had
/
gust paid our
bill....
/
, I know that we will never for- /
'get him or his generous kindness J
“Could you come back in a week or so?
Gretchen Shuman S
Our marriage is returning to its
indissoluble state.”
/from Catholic Digest/
I

rpscrostki raxsorote

Ma-Ha-Vah Lodge-a-HeaLťh Spa
68111 Calle Las Tiendas, DESERT HOT SPRINGS, CA 9221^0
Tel.:/619/ 329 - 5U20
Zařídíme pro Vás léčení ve slovenských lázních.
Ceny jsou od $ 16.50 do $ 6U.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.
PIEŠŤANY V KALIFORNII: piešťanské bahno je importováno
přímo k nám z Československa - aplikujeme je dle nové metody vhodné pro
léčení všech kloubních chorob, rewmatismu, neuralgie a dny.

Československy

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 nápravní masáž.
21+ pokojů, některé s kuchyní, barevná 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 TRINNER, D.M.D.
116U5 Hollywood Blvd, Suite 3 ./Východně od Vermont Avenue/
LOS ANGELES, CA 90027
Tel.:/213/ 665-1180 Parkování zdarma.
Vjezd na parkoviště z uličky souběžné s Hollywood Blvd.
/"ANDY'S 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 ZUBAŘKA : MARTA BRYNA, D.D.S.
má otevřenou ordinaci na :
General Dentist
11517 Burbank Blvd., NO. HOLLYWOOD, CA 91601 - Tel.:/818/ 762 - 1153
KRAJANSKÁ ZUBAŘKA -General Dentistry
MARIA CYPRICH, D.D.S.
16352 Valley Boulevard , L A PUENTE, California 917141
Tel.: /818/ 968 - 1503

PŘEDBĚŽNÉ

OZNÁMENI

NEDfíLE 8. ČERVNA /JUNE/ 1986 - LIVE OAK PARK
V. KRAJANSKÝ PIKNIK VE FALLBROOKU
Tradiční setkání krajanů z jižní Kalifornie
za účasti krojované taneční skupiny Sokola z Los Angeles, dále na
pořadu hudba, tanec, tombola, dětské hry.

Jídla:

chutné uzeniny, drštková polévka, domácí zákusky.

Začátek v deset hodin dopoledne, konec v 6. hodin.
Vstupné

jeden

dolar

----------------------------------------------------------------------

-

PLUKBUn ’■ AP^^^^^^CO.

®

530 "0. Wes.crn Ave.. HOLLYWOOD, CA yJO(JÚ

Tel.: HO 2 - 7?81
gu
ilefritorators.
Di shwasher s.
—O
. _.s*"*osals, *.an~es,
i?
.Vir^’
Wr«ig|

přívěsky, řetízky, manžetové itnoflíky, atd.

má na skladě

FRANK’S

kw watt

NA/řj/ .J

■

oum and 'Ivavd

1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401

(213)451-8724

firma:

91113 Brighton Way, BEVERLY HI7.7S. Ca. 90210

NEJVÝ1IODNĚJŠÍ LETENKY zA TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA

:

krajanská

ROBERT’S DEU/ELRy

.’reer.nrs, Dryers.

Of?ice

® ** ®

278-11”5
VHODNÉ DÁRKY KE V S E M PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN -

Res. :/213,/ 5h6-HLl

"HIGHLAND PARK
• T
camera"
'
W
rodiny Vackové
‘
Vám poslouží
v novém
< . ¿4 y
prostorném
obchodě na :
*
■—■■ *
r-\r~\ ^715 N. FIGUEROA ST., L.A., CA 900L2
L/^ Tel. :255-O123.255-15Ů3,255-5151.

Hlas z krajanského života :

" U KALICHA”

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel.:/213/L62-LL66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3. hod.
ÚTERÝ a STŘEDA : ZAVŘENO.

N

AUTO SERVICE

S

BMW

VW

w ROSECRANS

|

hospoda

JOSEF PETR

SAN DIEGO FWV

7'
EUROFAM DELICATESSEN
Tel: lió7-12¿2
5717 ’/2 Melrose Ave.,L.A. 9OO38

š

5230 W. ROSECRANS
HAWTHORNE, CA 90250

i

(213) 644-5354

/

REAR OF THRIFTY

AS

OPEN MON-SAT • 7:0C AM-6.'00 PM

každý

Český

katolík

odebírá z

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

MARODA,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů,
Ss. exilu a potřebám našich drahých doma.
Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60023
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ : v USA $25-00.

Nina INGRIS

Pro jakoukoli REAL ESTATE transakci
obraťte se na :
MILAN
J. HAVEL

REALTOR ASSOCIATE - CENTURY 21

nutrition7

:

CČíifČÍ Pondělí - Patek :
10:30AM - 6:00PM
Telef.:
Sobota :
/916/
10:3QAM - L:30PM
5U1-3771
Neděle : 12 AM - 6 PM

X'A

Bus.: /L15/ 661-1777
Res.: /Ll^/ 731-8326

Zajistí rychlé a kvalitní služby.

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

,

velikonočních

Sbírání

Oznamujeme

vajíček

Varn,

že

ČESKÉ
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
budou se konat v neděli dne 30» března 1986 v kapli
L o y o 1 .a High School , 1901 Venice Blvd., L.A. 90006
v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9:U5 do 10:20 hod, dopol.
Po mši svaté bude "hledání velik. vajíček" pro děti.
Pak bude obvyklá beseda s občerstvením v auditoriu.
N.B.: Při mši svaté bude s v ě c e n í vajíček a veli
konočních pokrmu. Přineste je do kaple
včas.
Prosíme všechny hospodyňky o pečivo a zákusky. Též
o barvená vajíčka.
Pří š t í
České bohoslužby budou opět v Loyola H.Sch.
dne 27. dubna /na rozdíl od data v kalendáři í/ a bude je
konat
nejd.Otec Biskup Jar .¿»karvada. Připravujeme du
chovní
večer pro krajany v kapli Monastery of the
Angels v Hollywoodu 2$, dubna a slavnostní večeři v sále Lo
yola H.S. 26. dubna. Bližší informace přinese příští věstník.
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka. S.J.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českeho duchovního správce t
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, GALIF. 90027.
Telefon: /213/465 - O 5 57 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : U66-21iO6.
ADRESA

A

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY

V SAN

FRANCISKU

budou se konat v neděli dne
6.dubna 1986____ na Lone Mountain /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.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V SAN
budou se konat 13« dubna 1986
v sále
kostelem Sester Benediktinek, 3888 Paducah
o 3. hod, odpoledne.
0 informace volejte :
Mrs. Mary CARLISLE /619/ 29Š-1718.
Příští bohoslužby v San Diegu budou
______ 1. června 1986.________________________
POJIŠTĚNÍ
VŠEHO
DRUHU
LIFE INSURANCE - DISABILITY - HEALTH & DENTAL
GROUP
- MORTGAGE TOURIST
Vám
spolehlivě
zprostředkuje
DÁŠA
JELÍNKOVÁ, Tel.: 818-8Ů2-2O17
——— ---------------213-388-0301
Zastupuji různé pojišťovny a proto mohu pro Vás
vyhledat nejvhodnější podmínky.
Also : FINANCIAL SERVICES
IRA-KEOGH, ANNUITY, ESTATE PLANNING
Continental Food and Lounge
VLASTA'S EUROPEAN
RESTAURA NT
2li20 Lombard Street
V L A S T A SAN FRANCISCO, CA
K U CE R A
/1*15/931-7933.
Closed Mondays

SLUŽBY NABÍZÍ :
Opravy B & W, Volkswagen,
Volvo, Mercedes
BAVARIAN
MOT PRS
/itLke 0 n d r á s /
19739 Sherman Way, CANOGA PARK,
Tel.: /213/ 882-7361.

OK DRIVING
SCHOOL
CSL g í D I CS KÁ
ŠKOLA
Připr avírne Vás také na p í s e m n o n
z kou šku.
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«. IOS ANGELES, GA 90001*.
Tel.: /213/ 938-61*31.

