Cyrilo-metodějská

SLAVNOST V LOS A
1965
4. Července 1965 v 10 hod. dopol. v kapli Loyola HighSchool, 1901 Venice Blvd.
Národní kroje vítány - po bohoslužbách snídaně a beseda.

NEJVYŠŠÍ UZNÁNÍ (z dopisu duchovnímu správci)
"...Dekuji srdečně za Vás dopis z 10. 5. a za při
ložené fotografie. Jsme Vám velmi vděčni za Váš
apoštolát, který konáte pro český lid v této obla
sti a jsme Šťastni, když se dovídáme o jejich uznalém pochopení... Zdá se nám výhodnější a pro
VáŠ lid prospěšnější, jste-li přičleněni ke kos
telu, kde možnosti jsou rozsáhlejší s použitím
obou jazyků..."
Kardinál J.Francis McIntyre
arcibiskup v Los Angeles
ZPRÁVY
Z
NAŠÍ
OSADY
Svatba našeho krajana BOH. SMYSLILA z Olomouce HejČtna s ELIZABETH MEYEROVOU se konala 5. června v
chrámu Páně Blessed Sacrament v Hollywoodu. Oddával
je P. Ad. Pelikán za přítomnosti svědků Rudy Veselé
ho a Adriany Costa Whitfordové.
P'r istehoval se k nám František Polívka z New
Yorku, kde mel autogaráž. Manželka s dcerou přije
dou počátkem července. Vítáme bývalého pražského
podnikatele i s jeho Cadillacem.
V dome "u tří děvčátek" na Tamarind přibylo další.
Brzy bude křtem sv. přijato za dítko Boží a bude i
křestní hodokvas "u čtyř děvčátek".

Operována bude dcera paní A. Bakrlíkové.
ručíme ji Božskému lékaři, aby se nebála.

Dopo

OTO MAXMILIÁN je nový fotoateliér našeho foto
grafa Oty Svobody, na 9615 Brighton Way v Beverly
Hills, telefon 276-7é-2é-. První Čech prý tam bude mít
fotografování zdarma.

TRAVEL LODGE motel v Palm Springs je pod Českou
správou našeho osadníka Jana Filipka, který se nalézá
na highway 111, 555 East Palm Canyon Drive. Nevím,
ale snad i zde první krajan bude mít pobyt bezplatný.

Ve^l k á s v a t b a se připravuje. EVA INA, dcera
našeho předsedy Osady, Bohumila a Věry Svobodových z
La Crescent a se vdává. Vyvolený jejího srdce je JAN
MACHO, syn Jana a Vendy Machových z La Cahada. Pože
hnání jejich sňatku bude jim uděleno 26.Června naším
duchovním správcem v^kostele Holly Redeemer v Montro
se za přítomnosti našich krajanů a Členů Osady.

České bohoslužby v San Franc iscu budou pořá
dány též naším duchovním správcem dne 11. července,
který zůstane asi jeden měsíc na výpomoci v O' Connor
Hospital v San Jose, California.

Družičky u Mariánského oltáře při bohoslužbách
Příspěvky do naší Osady zaslali (v pořadí jak
došly): Anna Kubáčová, Jan Melka, Jan Macho, Robert
Lisovský, Jan Filípek, Břetislav Chlup, K. Kučera,
Margaret Chalupová, George a Mary Terry, Rose Kříha,
Miroslav Lhotský, František a Marta Krasoví, Bohumil
a Marie Korbářovi, Dr. Josef Kalvoda ze San Diego a
Renata Brasse. Srdečný dik všem dárcům, kteří pra
videlnou návštěvou a ofČrou v kostele přispívají, k
udrženi Českých bohoslužeb.

Český spolek, Americko-Československá Beseda v
San Bernardino na schůzi 6. června, kterou navštívil
duchovní správce, sekretář a tři členové naši Osady,
přispěl naší Misii obnosem $10.00, dále věnovali na
mše svaté a na modlení: John Ponec, Mrs. Suchu, Anna
Kován, Artura Giroff, M. Semeradová, Karel Vána, Jan
a Libby Kurzovi, Ant. Stejskal, Florian Trnka a Anna
Duschek. Bůh zaplaší - Povznášející a vlast enecký
pořad, srdečné přijetí a bohaté pohoštění u našich
krajanů v San Bernardino nám nikdy nevymizí z paměti.

Čtěte a doporučujte České katolické tiskoviny,
zejména evangelia, jakož i měsíčník "NOVÝ ŽIVOT"
Jsou vystavovány při českých bohoslužbách.

Příští bohoslužby ku cti sv. Václava budou v září.

První
odezva k akci za DUCHOVNÍ VELEHRAD
"D.P. Pelikáne. V minulých zprávách naší Misijní 0sady mne velmi zaujal krásný plán: vybudovat vlastní
duchovni středisko, domov nás všech. - Velmi podporu
ji tak hodnotný plán a ráda dle mých možností budu
přispívat k jeho výstavbě. Co peněz odchází do naší
trpce zkoušené vlasti a tam to přijde v nic’. Přiliv
dolarů jen prodlužuje jejich život a utrpení našich
doma.- Věřím, že každý z nás bude podporovat Vaše ti
šili a když všichni se zapojíme k jednomu cíli, vy
budujeme pod Vaším vedením dílo, které v této zemi
svobody nám nikdo nevezme. Bude to pro každého po
mník trvalé ceny. Bůh Vás opatruji Vaše členka ... E. K. ...
Z vlasti. "Prší skoro každý den. Už je to k zoufání!
Zaseto není, brambory nejsou zasázené, ani ty kousíčky
ky, co lidé mají, nejsou obdělané, protože všude je
plno vody. Zima je stále. Ještě nosím bačkory a suetr. a do kostela kabát jako v zimě. Tlačí se na nás
bída. Vypadá to jako v listopade na Dušičky: mlha,
tma a ještě prší. Lidé říkají "to jsou slzy těch, co
jim všechno vzali - majetek a víru".é. června - Moravanka od Třebíče
Z Bogoty, Kolumbie: "Pán Bůh zaplaš za tu krásnou
knihu PŘEŠKOLEN. Právě ji čtu a jsem asi v polovici.
Již několikráte jsem přitom plakala. Nejsem nijak
plačtivá ani měkké povahy, ale ten sloh v tak krásné
Češtině a pak blízkost kraje na naší Moravěnce.........
Zdá se mne, že je to u nás. Opravdu od té doby, co
jsem z vlasti (od roku 19éO), nečetla jsem knihu tak
pravdivou jako įe tato. Až ji přečtu, půjčím ji mým
známým a přátelům, které zde mám.
Jsem hodně zaměstnána: ve dne v koleji a večer studu
ji laickou theologii na univerzitě sv. Tomáše a tak
mám knížku na nočním stolku a než usnu, vždy chvíli
Čtu. Zde v Jižní Americe to Špatné dopadá. Kom. ži
vel pronikl hodně hluboko, zvláště mezi vysokoškolá
ky..^. .Zde v městě je stanné právo, ale nepořádky po
kračují - kameny, požáry, bomby. Zdejší dělník nemá
v sobe kom. živel, je-li však stále Štván ke vzpouře,
odváží se všeho..."
21+. května - Sor. Ludmila Hrabcová

Přeji příjemného prožití prázdnin, zotavení těla i
duše - všem naším osadníkům a přátelům.- Před tím
však na shledanou u oltáře Páně o slavnosti CyriloMetodějské se těší
VáŠ v Kristu oddaný
P.Adolf PELIKÁN, S.J.
6657 Sunset Boulevard
Los Angeles,Calif.90028
HO 5-51+05

