MÁJOVÁ
V LOS ANGELES
MŠE SVATÁ POSLEDNÍ NEDĚLI V MÁJI DNE 30.KVĚTNA 1965 V 10 HODIN DOPOL.
v kapli Loyola High School,1901 Venice Blvd., Los Angeles MÁJOVA POBOŽNOST s družičkami a Mariánskými písněmi

Maminky přistrojte své dcerušky 2a družičky. Příležitost k přijeti svátosti
sv. přijímáni bude
od
9.30 A.M.

Snídané

-

Oběd

-

Beseda

ZPRÁVY

NAŠÍ

Z

budou v auditoriu.

OSADY

:

Velké
plány
: - Naše česká misije je zároveň jakýmsi dělítkem. Znamená i
tříbení ducha. Víte, že misijní osada chce sdružit nejen katolíky, ale i ostatní Cechy
v L.A. k nejvyššímu společnému cíli. Z postoje našich krajanů k naší " České misijní os-tdě "
vychází najevo, kdo je katolíkem a kdo není, nebo kdo už necítí césky. Zklamali jsme se
už v mnohých, kteří byli pokládáni za národně smýšlející a věřící. Na druhé' straně jsme
byli překvapeni a mile ’potěšeni poetem nových, kteří se vynořili takřka z neznáma. Uvítali
naše snahy, podporují je a činně se hlásí ke kladné' spolupráci. Je jasné, že tu dosud
v minulosti něco scházelo - jakási vyšší nástavba veškerého Českého společenství v našem
Andělském Mesté. Jsme teprve v začátcích. Naše výzvy stále ješte nedolétly ke sluchu všech.
Veříme, že se ješte mnozí objeví na sloupcích tohoto oběžníku a take při českých slavnostech
v kostele, o sv. pobožnostech - Májové, Cyrilo-metodejské, Svatováclavské ....
Ovsem také hmotná zakladna je nutná, chceme-li mit pevnou pudu pod nohama a pomáhat účinně
svým krajanům. Potřebujeme mit takový svůj domov. Dary se scházejí a jak doufáme, budou
naším odkazem do budoucna pro dobrou věc - ryze Českou a katolickou. Kdo da počátek k
potřebnému finančnímu základu pro nove' duchovni i společenské středisko - takový náš du
chovní Velehrad zde na Pacifiku ?
Osada chce take pečovat - ba už v současnu projevuje svou péči - o nové uprchlíky v Zap.
Evropě. To je také jedním z bezprostředních cílů našeho katolického společenství.
Je tu mnoho možnosti. A naším věřícím se naskytuje skvělá příležitost postavit si pomník
bez obav, že by si jej nepřátelé B oha i ducha osvojili.

Na věčnost
nás
předešli: - Růžena VolejníČková, matka
našeho osadníka Fr. Volejníčka. Zesnula v Brně ve věku 77 let dne 20. dubna t.r. Pohřeb se
kraal na Ústředním hřbitově v pondělí, dne 26.4. Requiem za vPz bylo v Blessed Sacrament
dne 8.5. Za pokoj její duše budou slouženy české bohoslužby a také za
Luisu
Lišovskou , matku Roberta L., našeho osadníka z Alhambry. Zesnula tiše
v Mariánských Lázních dne 8. ledna t.r. v požehnaném veku 84 let. Requiem za zesnulou bylo
22. dubna v Bl. S. - R.i.p.
Kateřina
Doležalova , manželka našeho příznivce Fr. Doležala. Zesnula dne
7. dubna t.r. v Los Angeles; byla pochována 12. dubna právě na své osmdesáté narozeniny.
Josef
H 1 u b i k , nás krajan ze San Bernardina zemřel v nedavne' době a v Yucaipa
odešla na věcnost naše krajanka Marie
Provázková.

Charitativní

kroužek

:

Naše krajanka a Členka pi. A.P. měla nedávno doma uraz a byla ji dána ruka do sádrového
obvazu. Jeji manžel si musel vzít 14 denní pracovní volno, aby mohl o ní pečovat. Paní
však potřebuje i nadále někoho na výpomoc, alespoň na hodinu denně. Kde však někoho tak
rchle sehnat ? Pro podobné případy je nutné třeba charitativního kroužku. Proto na schůzi
Výbboru dne 7- května t.r. bylo projednáno a schváleno ustavit tento odbor, jehož vedou
cím byla zvolena pí. Jiřina Kreslíková / telefon: SY 0 - 1245 /. Prosíme dobrovolné
pracovníky z řady našich členů i příznivců, aby se u dotyčné přihlásili ke spolupráci.
Také pro potřebu dalších případných postižených dáváme toto na vědomi.

Upřímně děkuji za srdečná blahopřání.

Odporučuji se do

Vašich modliteb.
Žehná Vám z plna srdce

Arcibiskup pražský

Z
dopisu
J. E. Kardinsiu Josefa
Berana , arcibiskupa pražského, našemu
clenu a spolukrajanu Bohumilu
Smutníkovi
:

Mil' spolubratře,

Pán Bůh zaplat za modlitby a všechnu tu lásku. Nevěděl jsem, ba ani
jsem netušil béhem oněch 14 let internace vůbec nic o tom, že celý svět se za mně modlí,
ale cítil jsem sílu těchto modliteb, jež mi pomáhala, že za všech okolností jsem zůstal
klidný a vyro vianý, srovnaný s vůlí Nejvyššiho.
Při mši s até u oltáře svátého Václava budu -zpominat. I jinak budu
e svých dennįch modlitbách a při mši svaté pí matovat na Vas všechny - své krajany.
Žehnám Tobě, Tvým drahým i v'--m svým krajanům.

Podepsán,:

Rim, 23. března 1955-

Josef Kardinai Beran

Dar Osadě z vlasti: Bursu ke kalichové s >upravě nám zaslala pi. Zdenka
Marinkova z Jablonneho n./Orlici. Byla zde loni návště/ou u své sestry pi.
Jiřiny Kreslíkové. Tam u nich jsou ještě vyšř.ašky od někdejší firmy Neskudla, výroba
kostelních rouch. Odtud take pochází ta naše nová, zlatém ’yšívaná bursa. Posílá nám ji
prj za tu posvěcenou medajlku, kterou zle dostala na šťastnou cestu. Vzpomíná na nás.
I m„ pamatujeme na vzdálené přátele.

Příspěvky
Osadě
zaslali: uvádíme bez pořadí - paní a panové
Mrs. E. Balmer, Jos. Roderova, Jan a Marie Bočkovi, Karel a Albina Kostohryzovi, Jan a Venda
Machovi, Robert Lišovsky, St. Stand, Josef Šeda, Ant. Kresllk, Louise Hrabetin,
J. Stříška, J. Filipek, Zlenka Boetner, M. Hahno/a, Jar. Balcar, Mílie Sarazo’ 1, E. Bradsky
/Hemet', P. M. Piskatý, Michael a M. Košt-lovi z Yucaipa, George a Marie Ttrry, Frant.
Volejnícek, B. S oboda.
Srdečný dík i těm, kteří pravidelnou oferou v kostele přispí’-ají k udržení ceských bo
hoslužeb.
Z
nov'
knížky
PETRA LENA : "SVĚTÉLKO JEN MALÉ " :
u----------------------- 11---- ----------------------------------Lidf t- o se zbavuje některých starých pověr jen aby se rychle chytlo nových. Jednou
z nejhorŠich je klanění se rychlosti - rychlosti dopravy ot ob, zboží a informaci.
Klaněni rychlosti, která samozřejmé zabíjí jakost ... Nikoliv rychlost a pohotovost
jsou prubířským kamenem moudrosti, nýbrž uplyvající can __

Tele ise je prostř dek k ukonejšení lidí a k odvrácení jejich pozornosti od problémů
doby. I s" e děti k ní posazuji, aby přemýšlením ner aly a pomalu usnuly.
liejnovějši vymoženosti v řade uspa- ajících prostředků je ovsem televise. Představuje
nejmodernejsi formu sociální ane -tezie. "

0

poslední

májové

pobožnosti na shledanou se teší:

P. A. Pelikán, S. J.
Ú657 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90028
Tel. HO 5-5405

