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Svatý Pavel zakončil svou velepíseň lásky těmito slovy »
n Nyní zůstávají víra, naduje, láska, tyto tři, Ale největší z nich
je 1 á s k a , M ( I. KQR,r 13/ 13, )

Také láska jé dnešním člověk®! znehodnocena, I zde materialismus
zlověstně působil ve snyslu plytkosti a egoisnru. Láska však je mohutnost
přednostně duševní. Už přirozeně je láska nejosobnějším úkonem,jehož je
člověk schopen, I tělesná oddanost v manželství má a musí být produševně—
na prvkem duševním,aby v sobě podržela plnou svou sílu a důstojnost^..
Jádrem lásky je schopnost Člověka otevřít celá své nitro druhému. Tím
také vede k překonání egoistické úzkoprsé sti, Kdykoliv se láska obrací
k lidskému n já
zůstává pokusem,který je pln nebezpečí. Vždy je mož
nost nepochopení, ba dokonce zneužití.
Jen oddanost Bohu je prosta těchto úskalí a nebezpečí. Zde nebude
nikdy odmítnuta,ani jí nebude zneužito,člověk ji nemůže ztratit. Tato
vyšší láska je vyplněním celé bytosti, všech legitimních lidských tužeb.
Každá oddanost lidskému " já " zde na zemi podle vřtLe Boží je přípravou
na vyšší oddanost Bohu, Láska dojde plného rozvití, když skrze člověka
je zaměřena na Boha, Každá lidská láska musí být zaměřena, zaštípena do
velké lásky Boží.

Ve Sterá síla nadpřirozeného žito ta je odvislá od této lásky. Při
rozený život člověka bez lásky je chudý a prázdný* Nadpřirozený však ži
vot nanůže bez ní obstát. Tím se ztrácí i milost.
Cílem nadpřirozená lásky je spojení s Bohem Vtěleným a skrze Něho-,
s Ním a v Něm i a Nej světější Trojicí. To je tajemství vykoupených, že
jsou schopni takového spojení; tím se dokonává i jednota mystického těla
Ježíše Krista,

Víra přejde v nazírání, naděje ve splnění, láska však zůstává na
věky.

Síla n a 1 é z t i . Boha a v Bohu skutečnou svobodu.
( Zrnka z posledního čísla STUDU ; ft f m

číslo 13. — 1967.)

Pro člověka jsou možné jen tři základní postoje : věřit,
být
zřejmým neb skrytým neřádem,
a být. poctivým skeptikem nebo zoufalcem.
( Van derr Meersch )
Bez Boha celá skutečnost světa a života scvrká se do jednoho jedi
ného rozměru, v němž se udusí jak člověk tak i jeho, umění. (Franz Werfel)
Bůh mlčí, o tom nemohu pochybovat — — vše ve mně volá po Bohu,
na to nemohu zapomenout, ( Existencialista Sartre)
Tento svět, který chtěl zabít Boha a v Bohu skutečnou svobodu, je
právě posedlý myšlenkou na Boha. Pro jedny je přítomen v jejich úzkosti;
pro druhé jako jediná naděje,
( Daniel Hops)

Titulní obraz : Typický interiér českého kostela s barokním bohatstvím
ozdob,jak tanul na mysli našemu mělci Ferd.Kallikovi při jeho nedávné
návštěvě v Klatovech .
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KDY
R I J E D E PAN K A R D I N a L ? Zas je -to nejisté.
Ohlášená jarní návštěva., zajisté z vážných důvodů,byla odsunuta s uji
štěním, že California bude první při jeho nej bližší pouti Novým Světem.

Křtem svátým za dítko Boží byla přijata dne 4-. února v chrámu
Páně HLessed Sacrament VICTORIA CATHERINE,dcera OTTO SMEJKALA a Ji
řiny rozené KEDRSTOVY.
Kmotři byli :Mrs. JANA CLINE a MAX' KOPOL. Zachovej bez poskvrny křest svůj I
Na věčnost nás předešel JAN D U S P E V A ,68, rodák ze
Sušice. Zanechal manželku ALBÍNU a dvě dcery : ERNU SEGAL a KAWETTU
-STOJKOWICZ. Pohřební obřady v Little Chappel of the Dawn v Santa Moni
ca vykonal český duchovní správce. R. i. p0
V_2_ á c n á návštěva : Na naše jLednové bohoslužby přijela ze
SAN BERNARDINA celá výprava : manželé VALOVI a PONCpVI,Anna DUSHEK a
Mrs.M, HARRINGTON,dcera zesnulé paní M. STEJSKALOVÉ, za niž byla oběto
vána pietní bohoslužba. — Žkoda,že jsme nemohli lépe využít této milé
návštěvy v sále a při snídaní. - Na shledanou při nejbližŠí příležitosti.

Dar
z vlasti,: Ctihodné Sestry Nejsvětější Svátosti z Charitního domu v ALBRECHTICÍCH u LANŠKROUNA poslaly nám kalichové prádlo :
vyšívané korporale, palu a purifikatorium s touto douškou : ” Kéž tyto
maličkosti slouží při nejsvětější Oběti, nejdražší to události světa,
per mnohá a mnohá léta. Jane stále na naší krásné samotě a díky Bohu cel
kem při zdraví v této zimní pohádce." - Sestra MODO - Vánoce 1967. Z DENVERU , COLORADO : Dodatkem k poslednímu článku : Pozdrav
z DENVERU — došla zpráva o zapadlých vlastencích v tomto městě..."
" Dnes je tu asi 60 uprchlických rodin. Po převratu v ČSR první poli
tický uprchlík v DENVERU jsem byl já. Zanášíme se úmyslem pozvati pana
kardinála Berana také k nám, ač nevím jak se uhradí výlohy s přijetím."
Dr. Frant. Hradil.

F I N A N if K f PŘÍSPĚVKY , zaslali naší Osadě (v pořadí jak
došly) paní a pp. : Anna a Karel ZIDKOVT ze San Francisca,Joe a Anna
ŠEDOVI,Mr.& Mrs. Don COLE, Rud. a Marie MIKUTOVI^Mary HARRINGTON ze
San Bernardina,W.M. MAMROW, Albína DUSPEVA,John PONEC, Ann DUSHEK ze
San Bernardina, Josef BRÚNA, Milka. DONGRESOVÁ, Pavel PISKATÝ, George a
M. TERRY,Josephine RODER,Agnes BARTONÍČEK z FRESNA,Otto SMEJKAL.....
Srdečný dík všemi I těm všem,kteří pravidelnou nedělní o f ě r o u
přispívají k udržení českých služeb Božích v Los Angeles, Pán Bí h
zaplatí- Naše bankovní konto : R.C. CZECH MISSION , L. A., CAT,.
NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PRO ŘEHOLNÍHO KN^ZEAterý dostal povolení po
práci v továrně ,dojíždět! na posvátný HOSTÝN,největší poutní místo
moravské a tam vypomáhat v duchovní správě,věnovali dále :
Mrs. Ro s e
K Ř I H A................................. $ 100.00
Tím bylo dosaženo sumy $ 537.00,což tvoří bezmála polovinu požadova
ného obnosu na apoštolské auto. Všech bude pamatováno u Panny Marie
Svatoho stýnské.

HOLU ČEGHO-AMERIČAO

KR AL O O# S V & T A

Na Hollywood Boulevardu v Los Angeles ve výloze Phil Harris
Records vystavuje se ve vkusné lákavé úpravě teprve zod několika dní
nové gramofonová deska s názvem r REGINA MUNDI — KRÁLOVNA SVĚTA ...
Pozorujeme vznešenou postavu ženy - Královny,stojící na zeměkouli
se sugestivním pokynem ruky vzhůru — k nebesům. Již toto zobrazení nasnačuje,že jde o něco jedinečného jak Vzhledem ták obsahem.. Je to musikální hold lidstva Panně Marii — Královně Míru, Patronce Ameriky.
Tento nový 11 Record ” obsahuje 24 mariánských písní různých ná
rodu, z niohž každá je přednesena sólistou v původním jazyce a pak
sborem v angLiokém znění - obé doprovázeno hudbou téhož národa - od
primitivních bubnů afrických až po velkém symfonická orchestry evrop
ské. Sbírka je mimořádným příkladem práce, představující úsilí něko
lika let. Však máme v rukou něco opravdu cenného - a slyšíme hold
světa Královně Míru.

Není proto divu, že tato nová sbírka došla ocenění kompetent
ních míst odbomýah a duchovních. Vlastně byla už uskutečněna za je
jí spolupráce. Sám hudební ředitel arcidiecese Los Angeles, P.Jolta
Gremins MisUír. to doznává v průvodním listě k této desce, v němž pí
še mimo jiné : n Měl jsem příležitost sledovat celý postup práce a
po mém soudu tato sbírka představuje jedinečný úspěch ve svém oboru.
Pro její vysokou úroveň a provedení muže být co nej vřele ji doporuče
na všem katolickým organisacím, školám,knihovnám, CELE VEŘEJNOSTI.
Vzhledem k výchovné stránce má sbírka mimořádnou hodnotu hudební —
zvláště k váli způsobu,jímž předvádí ráz jednotlivých národů..."

Písně a hudba jsou zachyceny na L.P. Stereo desce.Její zvuko
vou technika vedl hollywoodský odborník,který svého času byl poctěn
cenou OSCARA za nejlepší zvuk. Deska je součástí knihy,která repro
dukuje jednotlivé písně s notami a texty V původním i anglickém zně
ní, dáLe historické a zaměpisné popisy jednotlivých zemí. Celá kniha
je bohatě ilustrována pražským rodákem,akad.malířem Jar.. Gébrem,který
pracuje ve velkých filmových studiích — M.G.M. a 20-th Century FOX .
Hudební uspořádání je dílem Milouše Pelce z hudebního oddělení UNIVER
SAL Bllmu. Na celé produkci se podíleli i další odborníci zejména v
oboru jazykovém.Podepsaný autor tohoto Stánku byl duchovním poradcem
tohoto výchovného dHa.
I aenově sbírka je přístupna veřejnosti. Za pouhých $5.50 (plus
15 centu poštovné v USA ) možno dostat desku, bohatě vyzdobenou knížku
a barevný 12 x 12 obraz REGINA MUNDI -KRÁLOVNY SV&A,hotový k zarámování.
Na konec sluší udati CENTRUM, odkud je dílo rozesíláno :
PAK RECORD INC., P.O.Box 1312, BURBANK, CALIFORNIA 91505.

P.Adolf PELIKÁN,S. J.
Závoj, jenž před námi zakrývá budoucnost, je utkán anděl grnmilosrdenství.

Snímek z národní slavnosti - Vztyčení československé vlajky
■před radnicí města Los Angeles v Califomii 28.října 1967.Na řečništi JUDr,Josef Albert ZAHRÁDKA,předseda SW v L.A.Foto : Otto Maxmilián.
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RETREAT..." ( Dokončení ).

Druhý den v sobotu 28.října v 7 hod. ráno budíček,v 7.30 ran
ní modlitba,pak bohatá snídaně,1 hodinu volno,po 9.hod.přednášky v
kapli, pak růženec-,zase hodinu volno,ve 12 hod.výborný oběd,po něm
dvě hodiny volno, pak křížová cesta, následovala další přednáška v
kapli,o půl ó.hod.mše svátá,po ní zase přepychová večeře,další ho
dina, volna,pak večerní přednášky až do 9.hodcPo skončení přednášek
se mohlo jít bud do knihovny,která je co do počtu knih a zařízení
jedna z nejlepších -( hluboké kožené klubovky v knihovně jako v kap
li), někteří se prošli partem jiní zůstali ve svých apartmentech.
Po 10.hod.večer se šlo spát.
Nedělní pořad byl obdobný jako v sobotu,jen s tím rozdílem,že
mše svátá byla sloužena před polednem.Přednášky skončily po 3.hod.
odpoledne, následovala svačina, rozloučení a návrat do svých domovů.
Těchto exercicií se zúčastnilo přes 60 mužů,rázného věku a
různých zaměstnání. Byli mezi námi důstojníci letectva,.kápi tán poli
cie,lékaři, advokáti,inženýři,dělníci a pensisté.
Přednášky byly zajímávé,poněvadž přednášející kněží jsou
mistři slova.Hlavně jsme se těšívali na přednášky P.Brolana,který
dovedl nejen upoutat,ale nejednou nás také vtipně rozveselil,
A tak když retreat skončil,nechtělo se mi ani domů.Cítil
jsem se jako znovuzrozen, osvěžen, zkrátka jako jiný člověk.Mnohé
jsem si osvětlil,pokud se víry týká, mnoh&uu jsem se naučil a Bohu
jsem se více přiblížil. Předsevzal jsem si,že se příštího roku retreatu znovu zúčastním. Byly to skutečně nezapomenutelné dny...
Přál bych každému,aby se Retreatu v Manrese v Azuze zúčastnil.Na
šemu duchovnímu správci srdečně děkuji za to,že mně účast na tomto
retreatu umožnil.
Dobrovolný příspěvek, odevzdaný v
obálce beze jména ,není pro nikoho problémem.
Charlie FISHER.
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" Tolik úzko stí a strachu jsme před týdnem zažili* Jeník odjížděl v
sobotu ll.ledna na povinný výcvikový kurs z tech, školy,Ráno byl je
ště na mši sv., poněvadž druhý den v neděli už by to nebyla možné, Tb
cfórazili o pftl páté ráno do Ružomberka a odtud 4 hoď, cesty na Kubínskou Hblir cíl jejich cesty-.
Než odjížděl, říkala jsem mu : " Nezapomeň denně poprosit anděla
strážného,aby byl s tebou," Sama denně ráno jsem za něho prosila* On?
je dobrý lyžař? lyžuje i závodně jako sjezdař, - A teď to začalo,
0 půl druhé ve středu v noci přijelo SNB hlásit, že lavina zasypa
la syna, ale je to jen vykloubené rameno a zlomená noha. Jistě si dove
dete představit,jak vroucí,dtvěryplné byly naše modlitby sv.rfižence k
Panně Marii a k Božskému Srdci Páně, — Pak hlásili v rozhlase,že 6
studentft je mrtvých. Proplakali jsme zas skoro celý den* Chudáci ro
diče těch zemřelých 1 Představte si,že vedle Jeníka byli ti tři chlap
ci mrtví. Stále mám slzy v o čích,když na to vše myslím, Bůh budiž po
chválen za to, že nám ho zachoval. Kéž by to bylo k prohloubení jeho
duchovního života a k upevnění víry*
Jeník,když tu hrůzu v dopise vylíčil,prosí Otce M*a zdejšího dp*
kaplana, aby sloužili mši sv*za těch 6 spolužáků, A my jane to zas s
ním všechno prožili,
A tak tam za ním muž s Liduškou byli — ( my tam pojedeme tuto so
botu s Mařenkou ),To měl ještě nohu nqhu na závaží. V pondělí mu ji
operovali, " kramlíky " zpevňovali, poněvadž má nohu zlomenou jen asi
5 cm nad kolenem a to jinak nejde.
Vás prosím,modlete se za nás, za Jeníka a za všechny ty studenty,
aby si uvědomili, že BŮh všemohoucí tu je a že je zachránil, A na ty
mrtvé při Mementa, také prosím vzpomeňte* " V*F* Třebíč - 25*1.1968,
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" Ano, uhodl jste, jsem, z té početné rodiny 15-ti dětí* V r* 194&
jsem byl vysvěcen na kněze* Na to od září jsem byl kaplanem v Hiovo—
ránech u Hodonína.Bylo to moje první požehnané a radostné působiště*
ALe pak jsem musel opustit Moravu a jít vypomáhat do Šech,Měl jsem 2
farnosti u Havlíčkova Brodu* Lid na Vysočině je upřímný a přístupný.
Zase jsem však musil zbalit švestky a jít na nej horší štaci da V*P.,
okres Chrudim. Už jsem zde lo roků,ale jak dnes vidím,budu Pánu Bohu
děkovat do konce života...Mám zde o kostelů,nejbližší je 3 km a nej
vzdálenější 22 kilometrů.
Cesty jsem konal po celý rok na malém motocyklu a bylo to opravdu
romantické. Zde v Železných Horách o závěje a spousty sněhu není
nouze. Na nedělní bohoslužby jsem musel mít autodrožko. Jinak do škol
jsem jezdil sám. Nyní už dva roky mám vlastní vůz FIAT ;poslal mně ho
z Říma Br.J.H, K pastoraci mně nyní přibyla ještě silniční pastorace,
svezu kde koho neb vezu do nemocnice,zkrátka snažím se službou bliž
ním v jejich pozemských potřebách posloužit jejich duším*Na faře jsem
stále sám, nikdy jsem neměl hospodyni — není také ji z čeho platity
jen někdy dojíždí ke mně z Moravy maminka* Samota někdy tíží,ale sna
žím se ji vyplnit návštěvami rodin a chudých nemocných,
c
Přeji Vám,abyste daleko od vlasti,ale blízko duší krajanu - Pra
coval požehnaně, v pokoji a pod ochranou Bohorodičky a sv.Andělu*"
železné Hory, 10, ledna 1968,
P.J.M*

Tak sucf každý o nás, jako o služebnících Kristových a rozdavačích tajemství Božích.

(1. Koř. 4,1)
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se konají o neděli
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LOYOLA HIGH SCHOOL , 1901
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MASOPUSTNI

v 10 hodin dopoledne

Venice

v

kapli

HLvd. v Los Angeles*

Příležitost k přijetí svátosti pokání od 9 hod.30 dopoledne*

české služby Boží

Příští
budou o

HI* neděli

postní

17* března 1968*

Všechny věřící krajany a krajanky srdečně zve

Váš

v Kristu

P. Adolf' PELIKÁN,

oddaný
S.

J*

Tel*:
462-63II

6657 SUNSET Boulevard LOS ANGELES, CALIFORNIA 90028.

ČESKÁ KATOLICKÁ MISIE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE V L.A.

Z pohřbu P. Teodora F u n k a
za třeskuté zimy na Hané.
Mezi přítomnými hosty byl i ndp, biskup Dr, Josef Hlouch,-

