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KATOLICKÉ MISIE

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

Svatý Václave, vévodo České země,
kníže náš, oros za nás Boha,
Svatého Ducha, Kriste eleison

Ty jsi dědic České zem\
rozpomeň se na své plémě :
Nedej zahynouti nám i budoucím,
svátý Václaveí Kriste eleisoní
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JE VE ZNAME ODKAZU ; VÍŘE V BONA A
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NÁROD SVATOVÁCLAVSKÝ
Zatím co přišlu láci svatováclavského národa zaponiínají, kdo byl svaty Václav, a příslušnost k to
muto n'-'or,u v nich nevzbuzuje noci ty hrdosti a dů
věry, mezi annlicly mluvícími křesťany, rozsetými
po všech kontinentech, bude se rok co rok o vánocích
ozývat níseň o "Dobr'm Králi Václavovi" velebící
jeho .t'drost a soucitnost. Zda-li vědí , kdy a kde
t n dobrý král Víclav žil, to je jiná otázka. Ale
i v Anorice můžete dostat barevný diapositiv s rckordovaným. doprovodem, z něhož se každý může dozvě
dět, kdy a kde svátý Václav žil a jak vznikla tato česko-švédsko-anglic' koleda.
Správný Cech /včetn" Slezana a horavan a/ by však m'l vědět víc, aby
mohl být hrdým na to, xe natři k svatováclavském národu.
Irátký život sv. Václava a jeho nředčasná smrt mohly by snad někoho
odradit od následování jeho příkladu, ale ve slovech Prisma nalézáme jinv
vyklad:"Dokonav krátce vyplnil časy mnohé". Jeho odkaz a příklad nazývá
me často svatováclavským dědictvím, které je uchováváno v českém národě
od pokolení do -’'okolení.
Chorál svatováclavský připomíná všem Cechům, že jejich lení že nejen ži
je, ale že pamatuje na svůj lid, že se za něj nřimlouvá a ochraňuje ho
od toho nejhoršího. Tento mladý kníže, který byl pro současník;/' až pří
liš mladým, svým krátkým životem dává všem křesťanům příklad, jak uvádět
ve siíutek Kristovo Evangelium.
Dík jeho babičce, která se stala první křesťanskou Českou kněžnou,ne
dál se ovlivnit pohanským okolím a zvyky. Mohl jako knížecí syn a později
panovník trávit život v zábavách a radovánkách. -Ale vidíme ho šířit "ra
dostnou a osvobozující Kristovu zv st" nejen slov?/-, ale především vlast
ním příkladem.
Jeho opravdová a uvřdomněla víra se jeví nredevísím v jeho poměru k
Eucharistii, ke mši svaté. Je to Kristův největší dar Církvi a každému
z nás. Kdo si to uvědomí, ten musí jako sv.Václav nějakým způsobem zasé
vat pšenici a péci chléb, pěstovat hrozny a lisovat víno, aby dokázal
svůj dík a svou účast na eucharistické Oběti, při kter-'
nám Boží Syn
- jako Beránek Boží - nábízísebe sama za polcrm pro naši duši, nro náš
duševní a duchovní život.
Jaký je kdo katolíkem se nejlépe pozná modle toho, jak kdo ví, co je
mše svátá, a jaký je jeho poměr k táto novozákonní Oběti. Na hostinu se
nejdeme jen dívat, ale dost katolíků se jen chodí dívat na tuto nebeskou
hostinu. A chodí-li k sv. přijímání, nejsou vždyďrv dost připraveni.
Náš národ se nazývá svatováclavským, protože na jeho historickém pra
hu stál mladistvý, ale učený kníže, který zkropil svou zem vlastní, krví,
aby v ní křesťanství rostlo přes všechno pohanské bodláčí a trní.
V”em nám Cechům, Slezanům a Moravanům, kteří jsme sestersky spojeni
jedním jazykem, mělo bv být ctí přináležet a hlásit se k tomuto národu,
který oo věky zůstává pod ochranou světce, který miloval svůj lid, a
bvl ochoten za n"j položit svůj život /jím navrhovaný souboj s Radiálaver Zlickým/•
Příslušnost k svatováclavskému národu nás však zavazuje, abychom ná
sledovali zásady Václavovy, jeho hlubokou a opravdovou víru, jeho zbož
nost, jeho mnohostranné vzdělání, jeho soucitnost a jeho statečnost,
Svatý Václave, vévodo České země, roznomeň se na své plémě, nedej za
hynout! nám ni budoucím í

Z NÁVŠTĚVY PJOSEFA NOVOTNÉHO, O CR.
DNE 12.ČERVENCE 1966 PŘI MŠI SVATÉ
A MISIJNÍ VÝBOROVÉ SCHŮZI U BROŽKŮ

kONAI V NEDÍt^J^.
>^£^OLA_ high SCVAPOk-t^-^
¿^ýj^ŠE SVATÁ

Bohoslužbách :pootu'>
^ditoriu- občer51^

_

xty^PERNÍKOVÁ S^PCE

U. července tradičně oslavujeme na zahradě u Brožků americký svátek
nezávislosti a novozákonní. Obět Kristova je jistě nejvhodnější a nejuži
tečnější oslavou. Letošní bohoslužby byly rekordně navštíveny, a všichni
jistě rádi vzpomínají na besedu, která následovala.
N á v š těva
are i pastýře
odložena
Doufali jsme, že budeme moci mezi námi přivítat nového arcibiskupa
bud o svatováclavské pouti nebo při pří
Ministrant "ZVONEK11
ležitosti národního svátku. Bohužel, le
tošní kalendář pastoračních vizit Otce
arcibiskupa je již zaplněn, a proto bude
třeba co nejdříve vyhledat vhodné datum
pro příští rok, kdy se naše arcidiecése
připravuje na návštěvu Svatého Otce.

Návštěva

Otce

Novotné ho,O.Gr. z

Josefa
Vídně.

Pro různé okolnosti nebylo možná v mi
nulém věstníku oznámit jeho návštěvu, ár
ie přesto se řada krajanů v Los Angeles,
v San Diegu a v San Francisku s ním mohla
setkat aspoň krátce.
V Los An peleš sloužil Otec, který je
provinciálním představeným řádu Křižovníků s červenou hvězdou, založeného blah.
Anežkou, odpolední mši svátou u Brožků
v sobotu 12.července. Po mši svaté násle
dovala večeře a beseda, při které nás 0- ZVONEK /si myslí/:ó,ó, zdá
tec Prcvinciál seznámil s přípravami na
se, že z té ,lparty"
svatořečení Blah. Anežky České, které se
nebude pro nás nic
má uskutečnit příštím rokem. Krajané jsou

Krajané s Otcem Novotným v San Diegu

Náhradní

list

n r o

novou

již nyní zváni na tuto mi
mořádnou slavnost do Říma
a do Vídně. Datum slavnos
tí sdělíme, jakmile bude
oznámeno, ale již nyní se
mohou zájemci přihlásit u
duchvního správce.
Otec Novotný také na
vštívil San Dieao, kde
pro krajany sloužil mši
svátou. Poslední jeho za
stávkou bylo San Francisco, kde se t'ž setkal s
některými krajany.
Přes New York se Otec
vracel do Vídně, kde jsou
přípravy na svatořečení
blahoslavené Anežky České
v plném proudu.
bibli

Předplatitelé nové bible, kterou jsme přetiskli ve Svédsku, byli s ní
většinou spokojeni, i když se při rozesílání ze Švédská přihodilo něko
lik nedopatření. Také většina příjemců celkem s lehkým srdcem přijala
na vědomí, že nepozorností dělníků některé stránky v 2. svazky byly vel
mi slabě vytištěny.
A před nedávném dva čtenáři přišli na. to, že v Novém Zákoně, který má
dvojí stránkování, protože obsahuje dva díly, je první strana 37/ vynechá
na a místo ní je tam přetištěna strana 37 z druhého dílu.
Dal jsem přetisknout chybějící stranu 37 z originálu a poslal jsem ji
předplatitelům z celého světa kromě těch, kteří chodí nebo mohou přjít
na české bohoslužby a proto si mohou dotyčnou stránku osobně vyzvednout.
Kdo tu stránku dosud, neobdržel a nemůže si ji vyzvednout, aů nám dá
vědět, abychom mu ji poslali. Náprava je snadná : stačí na zadním levém
okraji použít lepidla /Elmers Glue AL1 je nejlepší/ a vsunout stránku do
knihy na příslušném místě : před stránkou 37 v prvním díle /svazku/Nového Zákona /jednající o Věrohodnosti knih N.Z./. Místo ní je tam natiš
těna strana 37 z Listu sv.Pavla k Římanům.

Otec Novotný, O. Cr.
s manželi H.T4, Carlisle,
kteří v San Diepu :
a/ zajišťují mastnost nro
bohoslužby,
b/ platí nájemné za půjče
ní místnosti,
c/ obstarávají a servíru
jí občerstvení,
d/ aktivně se účastní bo
hoslužeb,
e/ uklízejí no bohosluž
bách,
f/ poskytují nohostinství
duchovnímu správci,
V posílají pozvánky,atd.

"VELEHRADSKÉ

POUTI"

6 O. stránkový SBORNÍK

V tichto dnech se tiskne zmíněný sborník, který bude hotov k rozesílání dive než
dostanete tento věstník. Pošleme Vám jej na pořádání a doufáme, ř.c již v tomto věst
níku budeme noci udat cenu, která má. uhradit tiskařské volání a T'oótovnú.
Co tento sborník obsahuje?
Je to výběrový souhrn zorav a ilustrací o ton, co někdo nazval "Zázrakem svátého
Metoděje". Tento výbor obsahuje nrojevy hlavních církevních představitelů a svědec
tví účastníků obou poutí, kter' se r. 1985 konaly na Velehradě, Obrázky zapůjčili
většinou tak' účastníci.
První pouč se konala v dubnu,a mezi 10ti tisíci návštěvníků bylo asi tisíc len’ ' ■ .
Při druhé pouti v červenci bylo na Velehradě asi 150.000 poutníků.
¡lejen ten nečekaný počet, aie také jejich ob 'tavost, statečnost a
zn nost byl?'
podle úsudku mnohých výmluvným znamením ochrany svatech Ve ’ozvKtů a přízni Boží. Toto znamení bychom chtěli nechat zaznívat co nejdéle, aby do na;ich někdy bázlivých, někdy pochybu jících du’i vl'valo naději, důvěru, věrno-t a od
hodlanost. A aby n'm p inomtínalo, že na každ'm z n'r závisí osud nejen ní" vlastní,
ale též osud naší vlastí a Církve. A rovněž známé : že Boží ml'Tiy melou pom-Jn,ale
j i s t S . - Do sborníku není zahrnuto Prohlášení Sv.Otce Sv.C. a 'i. spolupat-ony
Evropy, ani Enœ’klika "ApoH.olov' Slovanů, ale tyto byly vyďny šišle i Křesúv skou
Akademií v Rínč.
s po tovrvm bude sborník st-'t ^3-00. <£]
JSTE DTABETIK ZÁVISLÝ NA T .SULÍLU?
BERETE ČASTO INJEKCE?
NAPIŠTE SI NEBO VOLEJTE
0 PODROBNÉ INFORMACE

0

U N T V E R

SÁL M í !"

"INSTAJECT "
JORDAN ENTERPRISES
12555 GARDEN GROVE BLVD.
SUITE 507
GARDEN GROVE, CA 9? 6'13
TEL.: /7ih/ 530 - 5123

Special ties:
Roast Duck "Bohemia"
Wienerschnitzel
Pot Roast - Sauerbraten
Hun arian Coulash

German

Austrian

P, ", E R S

PILSNER URQUELL

PLZFÍÍSKÍ PRAZDROJ
Full

Brr

Restaurant
415-44/5673
2953 Boker St

OPEN

jk

EVERY NIGHT - PRIVATE PARTIES -CAT 7. R 1 N G

Tel. (415) 922-7144

€uropean Restaurant
lunch 11 ¡30-2:30

Dinner 5-10

Closed Tuesday

Holy

Mass

in

Czech

language

LOS ANGELES :
Sent. 28th 1986 - Loyola H.S.
SAH FRANCISCO : Oct, >th - Lone ¡‘fountain, USF
SAN DIEGO :
Oct. 12th - Bened. Sisters' Conv.

FR. JOSEPF NOVOTNÝ,0.Cr., whose religious commun
ity had been founded by Blessed Agnes, and who is
much involved and interested in canonization of
k Bl.Agnes, paid visit to our Mission this summer.
FTo-day's Message from Oregon ;

<^_J

<^J

MRS. MARIA PFEIFER died in her sleep on

IN OUR PARISH
In our parish a man
rushed up to the new
f de aeon who was vesting
'for the 10 AM Mass, at
' which he was schedulec
'to deliver his first
homily. "Hurry up, deaoon, "he said,"and let's
get this Mass started.
I want to hear a serm
on in the worst way."
The deacon looked up
smiled and said:" In
that case, you will
have to wait for the
12:00 Mass, when the
1 pastor will be preachk ing."
L Gerald J. Martinez i
'

Parish

Would you join me in prayer to St.
Appolonia, the patron saint for my
toothache and your profession?"

JUSTIN

BURT

VÝBORNÝ

V kostele Blessed
Sacrament v Hollywoodu
dne 3. srpna 1986
přidružil P.Jar.Popelka,
S.J., duchovní správce
České Misie v Los Angeles
Justinka, syna
manželů Václava a Evy
VÝBORNÝCH, křtem
svátým k členům Římsko
katolické Církve.
Justinek se narodil
2. července 1985 v Santa
Monic a, Californí a.
Křestními kmotry byli
p.Jan Daniel DICK a pí
Ivana KENDÍKOVÁ v zastou
pení pí Evy MIKIjASOVÉ.

Řada přátel, které
vidíte na protějším obrázku/ rodina Miklasova přijela až z Jižní
Afriky/, byla přítomna
slavnostnímu obřadu
v kostele, a pak se súčastnila hostiny na po
čest malého oslavence,
konané v domově jeho
rodičů na Gramercy Pl.
v Hollywoodu.
Justinkovi pak pře
jeme, aby jako jeho svá
tý patron byl skálopev
né přesvědčen o víře a
byl hotov za ni oběto
vat svůj život. Svátek
jeho patrona se slaví
1. Června.
DVĚ
SENZAČNÍ VIDEO-KAZETY;
"KANTUTA"
/Dvakrát přes Pacifický Oceán na voru/ a"ROK NA OSADĚ" - "DVA NA TRAMPU" "KAREL HAŠIER"/Ve vzpomínkách Eduarda Ingriše/ lze obdržet :
první za SU9 a $3.50 poštovné, druhou za $19 a $3.50 poštovné, obě kazety
za $65 a 3.50 poštovné na adrese : TNGRIS PRODUCTIONS, P.O.Box 152UO,
SOUTH LAKE TAHOE. CA 95702.
Krajané v San Francisku, kteří nedávno shlédli ukázky z filmů, se přes
vědčili, že barevná a zvuková kvalitakazet je nad všechno očekávání a totéž
platí o úchvatných scénách, filmovaných ne na jevištích, nýbrž v přírodě.

DO VĚČNÉHO ŽIVOTA

NÁS PŘEDEŠLIL U D W I G
PFEIFER
V předešlém věstníku jsme krátce oznámtli, že v Eugene, Oregon, v noci po
svátku itejsv. Trojice - 26.května 1986zemřel mnohým krajanům známý -o. Ludvík
Pfeifer. Z dopisu jeho manželky Marie
vybíráme :
"Ludvík Pfeifer se narodil ve Vídni
v rakouské říši 29.července 1909. Ve
věku 6ti let ztratil otce a za 2 roky
ho přivezla jeho tetička s matkou do
Ned.ošína, dnes předměstí Litomyšle, asi
U.únor a 1918. Jeho maminka zemřela ješ
tě ten měsíc - 27.února - a tak se stal
Ludvík úplným sirotkem. Ujala se ho te
tička, žena zlatého srdce,sestra jeho
matky, a vychovávala ho tak poctivě ja
ko své h vlastní děti.Tam prožil, své
mládí a vyučil se u Puchrů knihařství.
Další svůj život trávil v Praze.
V 31. roce si otevřel svůj vlastní pod
nik a v 33.roce - nejhorších letech
tehdejší krize - jsme se vzali. S nad
lidským úsilím jsme vybudovali slušný
podnik, a když nám po 7 letech začal
Ludvík Pfeifer s manželkou Marií*)
pomalu splácet, co jsme do něho nainvestovali, přepadl naši vlast Hitler a *) mtorá zxLmreLct 2.7. srpnu t.r.
srazil nás znovu na kolena. A když jsme se znovu vzpamatovali, zabral ná
Stalin a sebral nám všecko. Dokud zbývalo trochu práva, bojovali jsme s ko
munismem, a když zůstala jen jejich špinavá moc, nezbylo nám nic jiného
než vzít chlapce, tenkrát 13ti letého, a pár nejnutnějších věcí a zmizet.
Díky Pánu Bohu, že se nám podařilo šťastně přejít hranice. Prožili jsme
11 měsíců v Ludwigsburgu, odkud jsme emigrovali do Sao Paulo v Brazilii.
Zde manžel dostal zaměstnání u firmy Meliora Menstos, kde se z obyčejného
řezače papíru vypracoval na zástupce šéfa luxusního oddělení. Bohužel jsme
museli odtud odejít, protože mě tam zachvátil tak silný reumatismus, jak
svalový tak kloubový, že bych tam byla zahynula. Tak jsme se v 58 roce oc
tli v Americej tři roky v San Francisku, kde pracoval v plechárně v Redwood
City, než ho zavolali sem do Oregonu na universitu, kde pracoval v knihárně
15 roků až do pense."
Na svátou Trojici byli manželé Pfeiferovi v kostele a u sv.Přijímání.Od
poledne zdobili hroby na hřbitově a večer ztrávili četbou, u televise a po
slechem radia. Ještě pak snědl pan Pfeifer své obvyklé jablko a oddal se
klidně spánku, ve kterém ho zastihla smrt asi kol 3. hodiny.
Ve středu 28.května byla za něho sloužena zádušní mše svátá, a pak jeho
tělo převezeno do krematoria, aby jeho popel mohl být převezen domů do ro
dinné hrobky.
Ačkoliv pan Pfeifer vyrostl v "matrikově" katolické rodin'.', -do kostela se
nechodilo, - byl krajanům znám jako štědrý podporovatel všeho náboženského
a národního. Věnoval pozornost krajanským sociálním případům a jevil v tom
ohledu velkou snahu a obětavost. Od začátku přispíval naší české Misii pra
videlným měsíčním p''ísprvkem, ačkoliv žil mimo Kalifornii. Kéž mu Pán vyna
hradí stonásobně jeho dobročinnost, štědrost a horlivost
R.I.P.

HUBERTA

SKÁLOVÁ

Paní

Manželé Shirutovi slaví

50. "V TOČÍ

STANISLAV

KOUDELE

Dne 2. srpma 1986 zemřel v Kaiser nemoc
nici v Hollywoodu ve věku $9 let S t a n islav
Koudele z La Grescenta, CA.
Na žádost jdio dobrého přítele p.Lipinského
Jsem ho navštívil v téže nemocnici, ale chtěl
obdržet svátosti, až bude lépe připraven. A
nebyla to pouhá výmluvaí Za nakolik dní te
lefonoval ze svého domova v La Crescenta, že
je připraven, abych přišel. Přijal velmi zbo
žně a soustředěně svátost pokání, nemocných
a Nejsv. Svátost Olt., a byl zcela odevzdán
do vůle Boží. Byl si vědom, že jeho dny jsou
sečteny, a proto přijal vděčně návrh, aby ho
navštívil úředník z pohřebního ústavu,s nímž
by vyjednal podrobnosti jeho pohřbu. Ještě
téhož dne vyjednal a šékem zaplatil vydání
spojená s pohřbem. ZAnekolik dní nato umřel
po převozu do nemocnice.
ZáiduŠní mši svátou jsem za něho sloužil
v kostele Holý Redeemer v La Ckescenta, a
jeho tělesné pozůstatlcy byly - též podle jeho přání - uloženy na hřbitově
Misie San Fernando. Jeho věrní přátelé ho doprovázeli při obou příleži
tostech. Pán Bůh ru nrokázal obzvláštní přízeň, že se mohl svědomitě při
pravit na odchod do věčného života.
/P. Jaroslav Popelka,SJ./
Jeho zan^stnavatelka pí Ceola 14. Koore krátce popsala své vzpomínky na
něho :
" Stanislav byl někým, kdo nepotřeboval, aby o něm někdo musel vymýšlet
dobr-' nosudky. Lékaři a ošetřovatelky říkali ještě před jeho smrtí o něm,
že je to dobrý a přívětivý gentleman. Spolupracovníci se vyjadřují, že ni
kdy nebyl nelaskavým. Jeho způsob jednání byl vždy příjemný, i když byl
pevným, když toho bylo třeba.
Pro m' byl mým přítelem, mým starším bratrem, a někdy se mnou jednal ja
ko s vlastním dítětem. Jeho snrrsl pro humor byl klidný, a když jsem ho
škádlila, že dává přednost lékařkám, tu se červenal a smál jako dítě. Do
konce jsem i žertovala, že kdyby se rozhodl se oženit, nevěděla bych, zda
mám dělat ženichova družbu nebo družičku nebo ho předávat jako otec.
Měla jsem ráda Stanislava, protože byl stoprocentním gentlemanem, a tře
baže jsme si byli velmi blízcí, nikdy neudělal nějakou sugestivní poznám
ku. Neodmítal můj přirozený instinkt k obejmutí, podpírání, když byl nemo
cen,nebo jen pohlazení jeho hlavy. Vykládal si vřelý vztah tak, jakým sku
tečně byl, a přijímal lásku, jak ji přikazuje Bůh. Sama jsem nepokládala
tento jeho postoj za méně mužný, protože on byl opravdový muž. Jeho jedná
ní a jeho úcta ke mně daleko přesahovaly to, co průměrný muž považuje za
nutné projevovat v dnešním světě, aby dokázal svou mužnost. Stanislav mne
učil projevu lidské síly, která je vzácností.
Byl vždy velmi čisty a dobře oblečen. V celém jednání udržoval určitý
pořádek do nejnenŠích podrobností. Dokonce i po celou nemoc jeho nyŠlení
bylo jasn'. a bystré.
Nepřeháním, říkám-li, že ze všech draze milovaných, kteří opustili ten
to svět, jsem necítila tak velkou ztrátu jako ve Stanislavovi. Přesto cí
tím jakousi posvátnou přítomnost, když na něho nyslím nebo se dívám na je
ho oodobenku. Po dobu 6 pozemských let jsme sdíleli tento život, a mně se
zdá, že jsme sdíleli víc než celý život. V tomto okamžiku musím říci, že
jsem •'’áda, že už víc netrpí žádné bolesti. Věřím, že si zasluhuje lepší
život a že naše rozloučení je jen dočasné."
.
/ Ceola 14. No oře /

CHRUP

ZDRAVÝ

-

KRÁSNÝ

ÚSMĚV

Vám umožní krajanská zubní ordinace se zkušeností přes 20 let.
MARGARET
T R I N M E R , D.M.D.
U6U5 Hollywood Blvd., Suitě 3./Východně od Vermont Avenue/
LOS ANGELES, CA 90027
Tel.:/?13/ 665-1180. -Parkování zdarma.
Vjezd na narkovišt c z uličky souběžné s Hollywood Blvd.
/ANDY'S BARBER SHOP je hned vedle./

Csl. odborné zku enosti v zubní chirurgii, protésy, korunky, můstky,
Emergency, X-Ray, Cleaning, Fillinas, Crown & Fixed Bridges, Removable
Partials, Complete Dentures, Root Canals, Extractions, Cosmetic Dental
Bondinrr.

KRAJANSKÁ ZUBAŘKA : MARTA B R Y N A , D.D.S
má otevřenou ordinaci na :
Generál Dentist
U.717 Burbank Blvd., NO. HOLLYWOOD, CA 91601 - Tel. :/818/ 762-1153

KRAJANSKÁ

ZUBAftKA-General Dentistry
MARTA
CYPRICH, D.D.S.

16352 Valley Boulevsrd ,LA

PUENTE, California 917 Uh

Tel.: /818/ 968 - 1503

Veškeré

zubařské

D r ♦

služby

Vám

nabízí:

JOSEPH BURIAN
Generál Dentistry

11257 National Blvd./near Sawtelle/, WEST LOS ANGELES, California 9OO6U.
Tel.:/213/ Ú77-6779

Blíží se datum "VEfíEJNŽ ŽÁKOVSKÉ PRODUKCE" hudební školy ANTONÍNA VOTRUBY.

V Sokolovně, dne 9-listopadu 1986, od 2. hodin odpoledne, předvedou
žáci výsledky studia za uplynulé období. - Přijelte jim zatleskat
Vstup
je
zdarma.

Za jevištěm bude občerstvení v jídelně : drštková polívka s rohlíkem,
guláš, moravské klobásy, dietní párky. Najdete tam i dobroty, které při
jiné příležitosti se nevyskytují : plněné rakvičky, žloutkové věnečky,
kremrole, jablkový závin, makové a tvarohové koláče.
Největší překážkou talentovaných žáků je, že by hned nejrad"ji hráli
Beethovena nebo jazz, ale postrádají trpělivost k práci na technice a
frázování, která musí nezbytně předcházet.
Je hodno ořikladů, kdy to pritměrné nadání dotáhlo k vysoké profesiona
litě, nebo aspoň k hudební poctivosti. Záleží na schopnosti vychovatele.Je
samozřejmé vítané, když trval?/ zájem projeví samo dítě, ale neústupnost ro
dičů je v každém nřípadě nezbytná. Nesprávní rodiče se táží svých dětí ^'Ne
chceš se věnovat hudbě? NemusíšZanech toho' Dívej se tedy dál na televisL
Dívejme se na hudební vzdělání, jako na avantgardu pro pokrok lidské spo
lečnosti a pro jejich štěstí. - Tak, a přijdete jim z atleskat?

0
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PLUMBING & APPLIANCES

/ CO.

530 No. Western Ave., HOLLYWOOD, GA 900(3Í|
Tel.: HO 2 - 7281
Refrigerators ,
Dishwashers,
Disposals, Ranges,
Washing Machines,
Air Conditioners,
Freezers, Dryers,

má na skladě

krajanská' firma:

ROBERT’S JEWELRY

9U13 Brighton Way, BEVERLY HUIS, Ca. 90210

—«z...,

fUANK'S
"HIGHLAND PARK
CAMERA"

rodiny Vackové
Vám poslouží
v n o v é m

a tu/

\Ned/

278-1185
VHODNÉ DÁRKY KE VŠEM PŘÍLEŽITOSTEM
- 1U K zlaté předměty - S VYTEPANOU SILUETOU HRADČAN přívěsky, řetízky, manžetové knoflíky, atd.

---- ff

NEJVÝHODNĚJŠÍ LETENKY J\ TÚRY
VÁM ZAŘÍDÍ LÍDA NOVÁČKOVA

a

1247 Lincoln Blvd., Santa Monica, CA 90401

Office : (213)451-8724 Res. :/213/ 5U6-11U1

“U KALICHA“

5626 Hollywood Blvd., HOLLYWOOD, CA 90028
Tel.:/213/L62-hL66 - Majka a Honza DRVOTOVI
Otevřeno od 5. hod. - V neděli od 3- hod.
ÚTERÝ a STŘEDA : ZAVÍÍENO.

™

"The Line with the Sunshine"
KUPUJTE
ZDRAVOPRODUKTÝ
krajanské firny
"NÁTUŘE 'S
LITE"
ve všech zdravoobchodech
/ Health Food Stores /

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

REALTOR ASSOCIATE - CENTURY 21

Bus.: /1LL5/ 661-1777

Res.: /hl5/ 731-8326
Zajistí rychlé a kvalitní služby.
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AUTO SERVICE

s

VW

5230 W. ROSECRANS
HAWTHORNE. CA 90250

(213) 644-5354

Ž
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REAR OF THRIFTY JAS

OPEN MON-SAT • 7:0( AM-6100 PM

ČESKÝ
KATOLÍK
odebírá z

HLAS
HATURAL

' ’

JOSEF PETR

KAŽDÝ

OnCAHIC

,

obchodě na :
-'
W—AIJO
rA.Zx 5715 N* FIGUEROA ST., L.A., GA 900U2
L-Z-Z Tel. :255-O123,255-15U3,255-5151.

BMW
hospoda

0 278-1159

MARODA,

týdeník, věnovaný zájmům amerických Čechů,
ěs. exilu a potřebám našich drahých doma.
Vydává :
VELEHRAD
2657-59 S. Lawndale Avenue
CHICAGO, Illinois 60623
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ : v USA $25.00.

heavenly
““ Mls
eerier “-Zek.
/gf
10:30AM - 6:00PM
Telef.:
/916/
5U1-1771

!(1Xz

Sobota :
10:3QAM - U:30PM
Neděle : 12 AM - 6 PM

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

Oznamujeme

V á m,

že

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V L.A.
bude se konat v neděli dne 28. září 1986 - na svátek svátého Václavav LOYOLA HIGH SCHOOL /1901 Venice Blvd. - mezi Normandie a Vermont Av/
v 10:30 hod, dopoledne.
Příležitost ke sv. zpov -di bude od 9:Ů5? hodin do 10:15» hodin.
Po mši svaté bude

poutní

Pii besedě pravý Český

beseda v sále Xavier's Cent.

flašinet

Vám zahraje "tu

V a š i 11.

Ve Stáncích budou na prodej perníková srdéčka, zmrzlina, klenoty,
knihy, růžence, svaté obrázky, pivo, limonáda ...

Prosíme všechny hospodyňky , aby přinesly pečivo do kuchyně a do
stánku. Umí ještě někdo na světe dělat moravské koláčky?

Pří š t í
české bohoslužby budou v Our Lady of Loretto H.S.
v neděli dne 26. října. Oslavíme náš národní svátek modlitbami.

Všechny krajany srdečně zve

P.Jaroslav Popelka, S.J.

Doufali jsme, že na této pouti uvítáme našeho arcidiecésního past?zře Roger a Máhonyho, který při návštěvě našeho českého biskupa pro
jevil zájem. Bohužel jeho pastorační profuram je vyplněn několik mě
síců dopředu a tak s jeho návštěvou počítáme příštím rokem.
TELEFONNÍ
ČÍSLO
na českého duchovního správce t
;}22 FRANKLIN AVENUE, LOS ANGELES,. CALIF. 90027.
Telefon« /213/465-0557 -neozvn-li ae,
můžete volat /nechat vzkai/ na číslo donm i U66-2U06.
IDRSSA

A

z

7

SVATOVÁCLAVSKÉ
t
BOHOSLUŽBY
V SAN FRANCISKU
budou, se konat v neděli dne
5. října 1966 na Lone Mountain
/KampusS.F. Uhiveršity/
o 10:30 hod. dopoledne.
Vjezd na parkoviště /můžete
v Šale parkovat i na ulici Turk Str./ je po pravé straně
Turk Str. Po mši svaté bude poutní beseda s občerstvením.

SVATOVÁCLAVSKÉ
BOHOSLUŽBY V SAN ĎlEGU
budou se konat 12« října 1986 v sále pod
kostelem Sester Benediktinek, 3888 Paducah
Dr. o 3. hod, odpoledne.
0 informace volejte :
,Tfrs. Mary CARLISLE /619,/ 295-1718.
Příští České bohoslužby budou v San
Diedi 7. prosince 1986.
POJIŠTĚNÍ
VŠEHO
DRUHU
LIFE INSURANCE + DISABILITY + HEALTH & DENTAL
GROUP
- MORTGAGE TOURIST
Vám spolehlivě zprostředkuje DÁŠA JELÍNKOVÁ
Tel.:/818/ 8Ů2-2017
/213/ 388-0301
Zastupuji různé pojišťovny a oroto mohu pro Vás vyhledat
nejvhodnější podmínky. Also : FINANCIAL SERVICES
IRA-KEOGH, ANNUITY, ESTATE PLANNING
Continental Food and Lounge
VIASTA/S EUROPEAN
RESTAURANT'
t
21x20 Lombard Street
VLASTA SAN FRANCISCO, GA
KUČERA
/U19/931-7933.
dosed Mondays

SLUŽBY NABÍZÍ :
Opravy B & W, Volkswagen,
Volvo, Mercedes
BAVARIAN
MOT PRS
/Mke 0 n d r á š /
19735 Sherman Way, GANOGA PARK,
Tel.: /213/ 882-7361.

VIDEO SERVICE - WEDDINGS, PARTIES ETC.
Připravíme Vás na DMV písemnou zkoušku.
Knihování - Překlady - Income Tax
I am also a certified interpreter fo Chech
and Slovak laiy;.?.a"ues for Los Angeles Courts.
A.P. HORAK, 373 N. WESTERN AVE., Suite 7-, LOS ANGELES,
CA 9000h.
Tel.: /213/ 938-6Ů31.

