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KATOLICKÉ MISIE

• Sv. JAKUBA v San Diegu *
* Sv. FRANTIŠKA v San Francisku •
* Sv. CYRILA a METODĚJE v Los Angeles *

Na tisíce
květů
ze
sna
probudila sličná Vesna,
Ty
jsi, Panno
Maria,
mezi
nimi
Královna.
Královno máje,vítána bud,
VÍRU A LÁSKU v srdci nám vzbudí
Kalifornie

Květen 19 8 6

NAŠE MATKA
A KRÁLOVNA

;/£<

"Lidské skutky získá
vají na ceně, jsou-li ko
nány s ní a skrze ni.
Mé Srdce se plní lás
kou, když svýma mateřský
ma rukama obětuje mi vaše
dary.
Ona je m o u
i
vaší
matkou.
Můžete si myslet, že
bych mohl odmítnout, jes
tliže ona žádá pro vás
pomoc a přispění?
Ona je pilířem mé Církve.
Milujte ji stejnou láskou, jakou chováte ke mně? Nebudu žárlit."
To jsou autentická slova našeho Pána Ježíše Krista, obsažená v knize
"Poselství milosrdné Lásky k pokorným duším". Kniha má církevní schvále
ní.
Každý, kdo zná slova Písma, týkající se Panny Marie? pociťuje neoprá
vněnost a směšnost některých křestanů, kteří odsuzují učtu k Matce Boží.
Jako by nedbali na slova andělova: "Duch svátý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude Syn
Boží"/Luk.l,?£/.
Panna Maria není matkou Božství Kristova, ale je matkou Krista, který
je Synem Božím. V tom je její vznešenost, význam a moc. Jako matka Ježí
šova měla a má zvláštní úkol ve vykupitelském díle jejího Syna, které
bude trvat až do skonání světa.
Nahoře uvedená slova Ježíšova by nás měla povzbudit a pohnout k tomu,
abychom svůj život, naše smýšlení i jednání, co nejintimněji spojili
s osobou, radami a vedením Jeho Matky.
To se má projevovat v tom, že na ni často myslíme, že se k ní obrací
me se všemi radostmi i starostmi, že se k ní chováme jako k matce. Kdo
by neměl rád svou matku? Kdo by nemiloval t a k o v o u matku, která
je královnou andělů, patriarchů, apoštolů, mučedníků a vyznavačů? Snad
každý by stál o přízeň pozemské královny. Kdo by však nehledal přízeň
královny nebeské ?
Jsou nás miliony, kteří ctíme Pannu Marii jako svou matku a jako Mat
ku Boží. Jsou však biliony duší, o které má královna nebe zájem, protože
za každou lidskou duši byla prolévána Krev jejího Syna. Jejím mateřským
úkolem je přivést každou lidskou bytost do věčného domova, pro který
jsme stvořeni.
Jak máme ctít naši nebeskou matku ?
Předně se k ní máme při každé příležitosti hlásit jako synové a dce
ry. Její obraz má zdobit náš příbytek, o ní máme mluvit a rádi si vy
slechnout, když druzí o ní mluví.
Máme se snažit ji lépe poznat. Zmínky o ní v Písmě svátém jsou solid
ním a přesvědčivým základem naší úcty a lásky k ní. Ctěme knihy, které
v nás mohou vzbudit úžas nad velikostí Panny Marie.
Máme se pravidelně modlit růženec, který P.Maria doporučuje jako moc
ný prostředek k osobnímu posvěcení a k záchraně duší i celého světa.
Především však máme smýšlením, slovy a jednáním následovat jejího Sy
na, vyznávat a řídit se Jeho učením. To je její nejvroucnější přání.

NÁVŠTĚVA OTCE BISKUPA DR. JAR.ŠKARVAW
Vítání
na letišti
Ve středu 23. dubna 1986 měl Otec biskup přiletět na L.A. letiště po své
pastorační cestě mezi krajany v Kanadě. Letadlo přiletělo včas a tak skoro
s překvapením vítal Otec Popelka s mistrem Zavřelem vzácného hosta. Hned po
tom se k nám přidružili manželé Brožkovi a pí M. Batlíková.
Jelo se pak přímo do Hollywoodu do Oonnolly House, kde Otec biskup již
bydlel 2x, a tak se oprávněně vyjadřoval O.B., že jede jako domů.. Záběr
z malého občerstvení je otištěn na dalších stranách.
Brzo nato jsme jeli na večeři k manželům Srnkovým, ale cesta přeplněnými
dálnicemi trvala do Garden Grove plné 2 hodiny. Přesto nás manželé Srnkovi uvítali velmi srdečně a jejich večeře tyla pravou kopií posvícenského Thahksgiving. Cesta zpět však netrvala ani hodinu.
Čtvrtek 2 U. dubna
V ten den O.B. přivolil sloužit mši svátou s O.P. v novém mateřinci Ses
ter IHM v jejich imposantním domě, bývalém Dohenny Manor, který dost často
slouží jako scenario k různým televisním představením. Sestry byly laskavos
tí O.B. velmi potěšeny. O.P. pro ně slouží mši svátou f>x za týden.
Na večeři byl toho dne O.B. s O.P. pozván do Paramount k Zilvarovům, kam
také byli pozváni manželé Brožkovi a Dvorských. Protože hostitelka je Kanadsko-francouzského původu, byla i hostina přistrojena po francouzská a pí Zilvarová sklidila zaslouženou pochvalu za tak bohatě a chutně upravené pokrmy.

Pátek
2 £. dubna
Odpoledne ve 3. hod. jel O.B. navštívit místního Ordináře arcibiskupa ftogera Mahony-ho. Byl doprovázen O.P. a mistrem Zavřelem. Panu Brožkovi to asi
"nevyšlo". Otec Arcibiskup, který je již dostatečně znám v arcidiecési svou
přívětivostí a pozorností, překvapil nás prohlášením, že by se byl účastnil
nedělní mše sv. v Loyola H.S. jako koncelebrant /modlitby by prý říkal bud
latinsky nebo anglicky/, kdyby byl o návštěvě O.B. zpraven dříve.
Večeře se odbývala v Connolly House /vaří nám nyní MexiČanka/ a byl na ni
pozván i Mr. Zavřel.
Po večeři byl čas jet do blízkého konventu Sester Dominikánek Mbnastery
of the Angel®,, kde se již za 0. Pelikána konala jedna z prvních českých
mší sv. v L.A. Na "duchovní večer" Otce Biskupa se sešlo skoro 30 krajanů,
kteří se pak pochvalně zmiňovali o programu. Exegetický výklad prvních kapi
tol Starého Zákona připomněl posluchačům, jak hluboký, obsažný a složitý je
text, který v několika větách nebo slovech zahrnuje celá tisíciletí nebo do
konce milionové epochy stvořitelského vývoje světa a lidských generací. Ško
da, že program nebyl natočen na pásku pro Širší posluchačstvo.

Sobota. 26. dubna

Slavnostní banket na po
čest Otce Biskupa, který se
konal v sobotu o £.hod.
v Loyola Xavier's Hall, byl
pod patronací dámské sekce
našeho misijního výboru.Pod
vedením pí Anežky Brožkové
všechny dámy měly účast na
zdařilém večeru, a některé
z nich byly pověřeny odpo
vědnými úkoly kuchařského
umění. Znáte je, nemusím je
Vám představovat, a zná je
též věčný Odplatitel, takže
odměna je nemine. Je však
třeba se zmínit, že sl. He
lena Martínková převzala
organizační a dekorativní
úkol, který s velkou oběta
vostí splnila ke spokojenos
ti všech.
Pan Jaromír Fuchs se sy
nem Františkem postarali se
o rozestavení stolů i židlí
v sobotu a v neděli. David
Reji a Luboš Rychvalský vě
novali svůj čas, aby při
banketu obsloužili všechny
účastníky. Vykonali to
s profesionální zručností.
A když slavnostně vyzdo
bená hala přijímala první
návštěvníky, vítala je vy
Otec Biskup s pí Heuschneidercrvou a s Otcem P
braná rekordovaná hudba,
kterou obětavě obstaral p. Jan Dobiáš, předseda SVU. Díky jemu a díky všem,
kteří svým nadšením a spoluprací přispěli k úspěchu tohoto večera, což zahr
nuje všechny účastníky. Čistý výtěžek večera /$319/ byl věnovám 0. Biskupovi.
Mlým překvapením byla účast ctih. Martina MatuŠtíka, S.J., který v přít
omné době učí na Loyola Universitě.
Neděle 2 7. dubna
Zlatým hřebem pastorační návštěvy Otce Biskupa byla nedělní mše svátá v karpli Loyola H.S., při níž byl udělen křest Pavlince Strunzové. Otec Biácup po
užil této příležitosti zdůraznit naši sounáležitost s Kristem, která má za
čátek v přijetí svátosti křtu. Při mši sv. dámský sbor znovu zazpíval vložky
"Boháčovy mše" a při besedě v auditoriu mile nás překvapily zpěvem národních
písní. Při besedě se setkal O.B. s novými i "starými" přáteli.
Po besedě odejel Otec Biskup s manželi Brožkovými do Brea, kde se nalézá
dům p. a pí Korbářových a kam je následoval Otec Popelka s mistrem Zavřelem.
Večer byl ve znamení odpočinku, chutné večeře a přátelského rozhovoru.
Pondělí
28. dubna
Všechno netrvá věčně na tomto světě a tak i návštěva Otce Biskupa se při
blížila ke konci. Během dopoledne natočil Otec biskup na pásku pozdravy V"
v San Francisku a v San Diegu, které tentokrát nemohl navštívit. Odpoledním
letadlem se vracel do Říma, ale nám zůstává naděje, že ho uvidíme příštím ro
kem u příležitosti návštěvy Svatého Otce v Kalifornii. Děkujeme mu za všechna
jeho povzbudivá slova a těšíme se na brzskou shledanou.
V" krajanům

NÁVŠTĚVA OTCE BISKUPA DR. JAR. Š KAR VADY
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Co
pro nás
znamená
český bi
skup?
Snad většina krajanů si dosud neuvědomuje, jakou přízeň a službu nám prokázal Svatý Otec, když pro
krajany v exilu ustanovil a vysvětil českého biskupa.
Ale někteří si mohou pamatovat, s jakými potížemi se setkávali někte
ří čeští kněží ve svých snahách poskytovat duchovní službu krajanům
v jejich mateřtině nebo dokonce založit pastorační středisko. Jednomu
českému knězi řekl představený v Kanadě: "Oeští katolíci se mají napo
jit na kanadské farnosti a zapomenout, že jsou Oeši".
Proti tomuto názoru jasně stála slova S.O. Pavla VI., který k českým
exulantům pronesl tato slova: "Zůstaňte Oechy, ať jste roztroušeni kde
koliv na světě"» Avšak tato a podobná slova se dostávala do sluchu Ordinářů jednotlivých zemí po celém světě jen velmi zvolna.
Ustanovením českého biskupa pro katolický exil zmizely mnohé překáž
ky, avšak co je nejvýznamnější, je skutečnost, že tím bylo nejvyšší au
toritou potvrzeno právo českých exulantů na vlastní duchovní správu. Tu
skutečnost jasně prokázala okolnost, že českého biskupa ve Winnipegu ví
tali 3 arcibiskupové, zastupující diecése s anglicky a francouzský mlu
vícím obyvatelstvem a řeckokatolíky.
I když existence českého vrchního pastýře neodstraní mnohé potíže, se
kterými se potýkají české duchovní správy, zaviněné
mimořádnými okol
nostmi, legitimnost české duchovní pastorace a jednotící vliv vrchního
pastýře může odstranit nebo ulehčit mnohé překážky a problémy.
Vyslovujeme proto díky nejen Svatému Otci, ale též našemu českému
Pastýři^ že s takovým zájmem a sebeobětováním vykonává tak odpovědný a
nesnadný úkol.

70

let

Stan. Brožka

7. května
předseda našeho
misijního výboru
p. Stanley Bro
žek dožil ve
zdraví 70-ti
let.
Krajané ve
velkém počtu oslavili tuto událost v domě
rodiny Brožkové
předcházející
sobotu. Při té
to příležitosti snad každý z nás, kteří
musíme procházet různými zkouškami a pro
blémy, si uvědomil, Že manželé Brožkovi
se snaží čelit těžkostem života podle je
jich křesťanského vědomí a svědomí. Jsme
jim vděčni za tento dobrý příklad a pře
jeme jim zdraví a Boží požehnání.

Pavlinka se narodila manže
lům Jiřímu a Pavle STRUNZOVÝM
28. března 1986 - pravé včas,
aby mohla být pokřtěna od na
šeho českého biskupa Dr. Jaro
slava škarvady, který byl kon
cem dubna v Los Angeles na apoŠtolské vizitaci.
Křest se konal při české
mši svaté v kapli Loyola High
School v neděli 27. dubna
/v den jmenin Otce Biskupa i
Otce Popelky - pí M.Batlíková
pamatovala na tuto příležitost
a její kytice se octly při mši
sv. na oltáři/.
Křestními kmotry byli :
Pavlinčina babička pí Libuše
Struncová, která na tuto udá
lost přijela až z Českosloven
ska, a p. Antonio Scardenzan.
Přítomní krajané se zájmem
sledovali obřady udílení svátosti křtu nejen proto, že měli v rukou text obřadních modli
teb, ale také proto, že Otec Biskup ve svém kázání vysvětlil význam křtu pro každého křes
ťana, a během obřadu poukazoval na to, co se právě bude konat. Pavlinka se chovala klidně
a tiše, jenom když Otec Biskup při kázání vyslovil její jméno, trochu "zavrněla", snad aby
dala na jevo, že je o ní řeč.
Křest Pavlinky je registrován v České Misii, ale též na faře kostela Blessed Sacrament
v Hollywoodu. Další obrázky ze křtu budou v našem věstníku otisknuty příště.
ANDRŽ
ALEXANDER
MASTÍK
MARTIN
MICHAEL MASTÍK

Dne 17. února se manželům Evě a Martinovi MASTÍKOVÝM narodila dvojčátka André Alexan
der a Martin Michael, kteří byli pokřtěni v kostele Sacred Heart, Covina, California.
Svátost křtu jim udělil /Associate Pastor/ P. Patrick Daly.
Úkol křestních kmotrů převzal -í Věra Todorov a Louis Fantasia.
Přejeme šťastným rodičům hojnou sílu a přispění Boží k této zdvojené rodičovské staros
ti, aby také radosti byly dvojnásobné, jako bude i odměna Boží. Ať si André a Martin za
chovají synovství Boží a jeho milost po celý život svého putování k nebi

Oldřich TOMEK : K MATCE
PÁNĚ
Chrámy Matky Boží
v celé vlasti rozseté,
chrámy vzrostlé z tmí, hloží,
vzácné růže z jediného poupěteí
Tolik běd se k vašim prahům plazí co to bylo nad tím posměchu.
Rytíř ducha? Nevěděl, že vrazi
nebodají do trávy a do mechu?
Jak se vymstí pýcha zlobných skřítků
na národa roli dědičné.
Matko Boží, držíš věrnou hlídku,
kéž lid pobloudilý z mdloby procitne.
Jsou tu chrámy svítící už z dáli,
jiné v klínu lesních tišin sní.
Matko Boží, kéž by v duších zrály
milosti, jež poutníčkové vyprosili pradávní'
Matko Boží, ustm se už, protni
hluché, slepé mraky nad zemí,
která jako perly ctí své chrámy poutní
důvěrou a něhou modliteb a písněmi.
Dej, at zázračnou Tvou mocí
ve všech srdcích zhouba usíná.
Odprošujeme Tě. Nepřestáném'tlouci
u bran Svaté Hory, Kopečku a Hostýna.

/ Profesor literatury, katolický filosof a
básník Oldřich Tomek, známý obhájce lidských
práv, zemřel na následky věznění v Českoslo
vensku v létě roku 198U. /

JUNÁK
Czechoslovak
Scout Group
in California

S c h e důle
OF OUR 1986 SUMMER TRIPS :

Kern River WeekendL May 23 Kern River Camp
June 22 - 29
Touring Camp
<July 27 - Aug. 17
If you have any questions, please call :
Lubos Jednorozec at /714/ 77£ £936
17. VÝROČÍ KARD. JOS/. BERANA
17. května uplyne 17 let od
smrti kardinála Josefa Berana.
Všem nám, at si jej pamatujeme
nebo nepamatujeme, platí jeho
slova:"Vy representujete ve svo
bodném světě vlast. Vlast potře
buje lásku a pomoc. Budte svarni." Pamatujme na j^ho slova i
na něho v modlitbě .

DEFENSE LANGUAGE INSTITUTE
Foreign Language Center
/ DLIFLC I
PRESIDIO OF NONTEREY, CA ,
93914 - Czech Department
hledá učitele
pro slovenskou řeč.
Zájemci at se hlásí :
Mrs. Eva M. HLASNÝ
Mař Vista Dr.
MONTEREY, CA 939UO.
Tel.:/hO8/ 37^-1767

Od prvního ledna 19 86
vychází nový časopis
KRAJAN
Vyžádejte si jeho ukázkové
číslo zdarma na adrese :
James WEST,
21x10 Shanirock
SAN DIEGO, CA 9210£

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
Department of Music
FRIENDS OF CZECHOSLOVAK
MUSIC
MAY MUSICALE
SMETANA, DVORAK, JANACEK
Live & Recorded Performan
ces
Informal discussion of
Czech music by
Dr. Jaroslav Mráček,
Dr. Henry Kolar,
Dr. Marie Dolansky
SCRIPPS COTTAGE, SDSU
Saturday, May 17, 19 86
2:30 p.m.

American Sokol Organisation
cordialy invites you to
attend our
SOKOL LOS ANGELES
TRADITIONAL GYMNASTIC
EXHIBITION
VEffE JNE
CVICE Nt
Sunday May 18th 1986
at 2 P.M.
SOKOL HALL
£00 N. Western, HOLLYWOOD
Dinner: 12 noon
Program: 2 P.M.
Raffle
Emil Wysocky Orchestra

Ma-Ha-Vah Lodgea-HeaLth Spa
68111 Calle Las Tiendas, DESERT HOT SPRINGS, CA 922^0
Tel.t/619/ 329 - 5Ú20
Zařídíme pro Vás léčení ve slovenských lázních.
Ceny jsou od $ 16.50 do $ 6U.00 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, revmatismu, 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 nápravní masáž.
2h pokojů, některé s kuchyní, barevná TV - suché horké klima.
Na Vaši návštěvu se těší
Charlie a Masi Ponížil

ZDRAVÝ
CHRUP - KRÁSNÝ
ÚSMfiV
Vám umožní krajanská zubní ordinace se zkušenostmi přes 20 let.
MARGARET
TRINNER, D.M.D.
Ů6U5 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./
Csl. odborné zkušenosti v zubní chirurgii!, protésy, korunky, můstky.
Emergency, X-Ray, Cleaning, Fillings, O own & Fixed Bridges, Removable Part,
ials, Complete Dentures, Root Canals, Extractions, Cosmetic Dental Bonding.

KRAJANSKÁ ZUBAÍÍKA : MARTA B R Y N A , D.D.S.
má otevřenou ordinaci na :
General Dentist
11517 Burbank Blvd., NO. HOLLYWOOD, CA 91601 - Tel.:/818/ 762 - 1153
KRAJANSKÁ
ZUBAÍÍKA - General Dentistry
MARIA
CYPRICH, D.D.S.
16352 Valley Boulevard ,LA PUENTE, California 917UU
Tel.: /818/ 968 - 1503

PŘEDBĚŽNÉ

OZNÁMENI

NEDĚLE 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
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jeden
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p’ives’y, řetízky, manžetové inoflíky, atd,
má na skladě krajanská

firma:

ROBERT’S JEWELRY

9U13 Brighton Way, BEVERLY MIL'S. Ca. 90210

.’reerors, Dryers,

r n 1 Al 1I1**
NEJVÝIIODNÉJŠÍ LETENKY zA TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA
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1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401
(V icn : (213)451-8724 Res. :/213,/ R’16-11L1
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"HIGHLAND PARK
' '
C A M E RA "
rJ
rodiny Vackové
*
j
jL
Vám poslouží
A
v novém
,
prostorném
»lULzílULltí lid •
5715 N. FIGUEROA ST., L.A., CA 900L2
L/LLp Tel. S255-0123.255-15A3,255-5151.

Kas z krajanského života :

odfiamM, muTel:nýmctyd"
iinOT'AM DELI CAT iSSSN
U67-12í£
573.7 ’./2 Melrose Avc.jL.A. 9CO38

hospoda

" U KALICHA“

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel. :/213/ii62-hli66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3- hod.
ÚTERÝ a STŘEDA : ZAVtÍENO.

JOSEF PETR

N

AUTO SERVICE

s

BMW

VW

ž
3
0

W ROSECRANS

°
i

5230 W. ROSECRANS
HAWTHORNE. CA 90250

(213) 644-5354

í

4

REAR OF THRIFTY

AS

OPEN MON-SAT • 7:0£ AM-6.00 PM

každý

Český

katolík

odebírá z

HLAS
TM
"The Line with the Sunshine"
KUPUJTE
ZDRAVOPRODUKTY
krajanské firmy
11 N A T U R E 'S
LIFE"
ve visech zdravoobchodech
/ Health Food Stores /
ORGANl

NATURAL

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

REALTOR ASSOCIATE - CENTURY 21
Bus.: /U5/ 661-1777

Res.: /L15/ 731-8326
Zajistí rychlé a kvalitní služby.

MARODA,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Cechů,
čs. exilu a potřebám našich drahých doma.
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VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
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- -X->
Telef.:
Sobota s
/916/
10:3QAM - U:30PM
5Ů1-3 771 Neděle : 12 AM - 6 PM . Óf
T
'’XJ
Locatedjin the
"SKI RUN SHOPPING CENTER"
Highway 50 & Ski Run Blvd.
SOOTH LAKE TAHOE

©zimamMieme

vám,

ge

6 E S K É MÁJOVÉ BOHOSLUŽBY
budou se konat ^v neděli dne 25>. května 1986 /na svátek
Nej světě jší Trojice/ v místnostech OUR LADY OF LORETTO HS.
/227 No. Lake Str., L.A. 90026/ - nejbližší exit z Holly
wood FRWY je Alvarado St. v 10:30 hodin dopoledne.
Příležitost ke sv. zpovědi je od 9s3O hod, do 10:20 hod.
Po mši svaté bude krátká májová pobožnost a po ní ob
vyklá beseda s občerstvením.
Prosíme všechny, kdo jsou obeznámeni s kuchařským umě
ním, o pečivo a zákusky do kuchyně.
Příští české bohoslužby budou opět v Our Lady of Loretto High School v neděli dne 22. června /^ o týden později
než oznámeno v kalendáři í/
Všechny krajany srdečně zve
P. Jaroslav Popelka, S.J.
P.S. Kdybychom si uvědomili, co je mše svátá,, snad by
chom se obávali se přiblížit. Místo bázně je na místě tou
ha a radost a vděčnost, že sníme být svědky svaté hostiny.
ADRESA

A

TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce ~i
5322 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES, CALIF. 90027.
Telefon: /213/465-OS57 -neozvu-li se,
můžete volat /nechat vzkaz/ na číslo domu : h66~2hOÓ.

Č ES K E
BOHOSLUŽBY
V SAN FRANCISKU
budou se konat v neděli dne

6» Července 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.

ČESKÉ

BOHOSLUŽBY V SAN DIEGU

budou se konat 1« června 1986 v sále pod
kostelem Sester Benediktinek, 3888 Paducah ~
o 3. hod, odpoledne.
0 informace volejte :
Mrs. Mary CARLISLE /619/ 29^-1718.
.Příští bohoslužby v San Diegu budou
13« července 1986/všimněte si změnyí/
p o ji5t Sní

všeho

druhu

LIFE INSURANCE - DISABILITY - HEALTH & DENTAL
GROUP
- MORTGAGE TOURIST
Vám spolehlivě
zprostředkuje
DÁŠA JELÍNKOVÁ, Tel.: 818-8Ů2-2O17
*----------------------------------------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'S EUROPEAN
RESTAURANT
2h20 Lombard Street
VLASTA SAN FRANCISCO, CA
KUCERA
/U1S/931-7S33.
Closed Mondays

SLUŽBY NABIZI :

Opravy B & W, Volkswagen,
Volvo, Mercedes
BAVARIAN
MOTORS
/Mike O n d r á š /
19736 Sherman Way, CA.NOGA PARK,
Tel.î /213/ 882-7361.

OK
DRIVING
SCHOOL
ÖSL ffÍDlCSKÁ
ŠKOLA
po
oo|
Připravíme Vás také na pí semnou
zkoušku.
Obstaráme překlady a Income Tax.
I am also a certified interpreter for Czech and
Slovak languages for Los Angeles Courts.
A.P, HORÁK, 373 N. WESTERN AVE., Suite 7., WS ANGELES, CA 9000U.
Tel.: /213/ 938-6U317

