POSTNÍ BOHOSLUŽBY
v měsíci sv. Josefa-Los Angeles
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SVATÉHO K Ř I Ž E .

Znamení kříže buds zářit v nebi,až Pán přijde k soudu.Tehdy všichni
služebníci kříže,kteří ee po celý život snažili připodobnit se Dkřiífo—
van&nUy půjdou k Ježíši — sv&nu soudci s velkou důvěrou©
V kříži je spása ; v kříži je život j v kříži je ochrana před nepřá
teli. V kříži je nebeská sladkost, síla mysli a radost ducha.

V kříži je vrchol ctnosti, dokonalost svatosti. Není zdraví duše,ani
naděje na život věčný led jen v kříží.
Vezmi tedy na sebe svůj kříž a následuj Ježíše a vejdeš do života
věčného.

0 n šel před tebou nesa svůj vlastní kříž. Unřel za tebe na kříži
a ty tedy máš nést svůj kříž a rád na kříži umírat.
Umřeš—li s Ním, budeš také s Ním žít. Budeš—li jeho druhem v utrpení,
budeš se dělit s Ním ve slávě.
p
( Tomáš Kempenský t Následování Krista.)
MU J
KRAJ .

V mám kraji rostou pomněnky a prostá ostřice.Včely sbírají pel na svíce,
podvečery povykují z mezí cvrčci,cesty hledají svůj směr a slunce,velký teploměr,
klade svůj stín k obíleným božím mukám,který ukazuje někam k lukám...
Dálky jsou blízko i daleko — děcko jimi běží - snad pro mléko...
Za chvíli usne někde pod jasmínem. Ach,kraji,jsi samá stráň a přece chutnáš vínem.

V mém kraji rostou pomněnky i bílé kopretiny.Počátkem léta jich děti nosí plné klíny
i zlatých pampelišek. Vloni padala jejich semena s výšek. A v lesích...
v lesích je cítit vůni mechu, zvěř si ji nanosí do pelechů...
až pfijde měsíc do potoka pít a sedne na balvan,kde uléhá stín jedle
a podiví se své tváři zbledlé. Snad pokvetou právě borovice ...
Ach,kraji, rok od roku stále více chutnáš po vlně — i ústa nepolíbená si špulíš nevinně.
V mém kraji rostou pomněnky i květy beze jména, voní mi po nooíah.Na obloze hvězda sténá
Ráno pak věší rosu na jalovce,Cesty se dělí, půlka někam s kopce,polovina do polí.
Den s nocí, obrovité soukolí tu měří Sas na ciferníku věží.
Děcka si hrají, za svým mládím běží, za míčem smíchu, kulatým jak slunce ,
k rybníkům, kde vidí všechno jak v zrcadle...
V mém kra ji rostou pomněnky a vidi, vidi daleko — očima dětství — v^dro nad řekou
a v jeho snových lodkách lodkách plují,oříšky popelek ,mou dlaní rozlupují,
pak oděny v hermelín vplouvají zase v tajemnou říš ztajenou v kráse ,
v prostinkou zemi, zemi mého kraje, nad obzorem oblak, prapor jeho vlaje,
nad zemí něžnou a plnou sil.
Kvetou v ní pomněnky a také rozrazil.
Někdy na obloze hvězda sténá — a občas těžce voní lesy ,
světlem mlčívají hvězdy na nebesích a děcdca usínají měkce pod jasmínsn...

kíůj kraj je samá stráň a přece chuthá vinař. ••

A. *.

NÁS VĚSTNÍK
JAKE BYLO in-IOROVEZ SHRCMÁŽDENÍ NAŠI OSADY- 25.11.1968. Březen 1968.
B~1 to obzvláště krásný den - i pro Galifornii.Vzduch,jarním sluncem
prosycený a prozářený, přioděl broskvoně růžovým květen a fíkovníky no
vými listy. - V tomto předjaří sjížděla se auta ke kapli v Loyola High
School.- první tu byli Průchovi,kteří stáli u kolébky Osady,pak Bednářo
vi ve svém Station Wagonu-Upholstering. Musí být přece mezi prvními :
vrchní kuchařka a hlavní usher. A už k nim přibyli Smkovi z Down Town
s dětmi, babičkou a přítelem Albertem. Nastává vzájemné vítání a ti první
zas čekají na ty další.

Hni se prostorná kaple - znáte ji z obrázku, zazní zvonek : Oběť sv.
začíná. Zesmutněli jsme nad novým úmrtím - paní Anny Bakrlíkové, Pražanky,86j dožila u své dcery Jindřišky Lašové. - Cítíme účast s Duspevovýrai,
celá rodina přišla na mši sv. ještě ve smutečních šatech k bohoslužbám za
zvěčnělého otce Jana, rodáka ze Sušice. A pak už se na plno rozezní prosto
ry chrámové mešní písní : Bože před Tvou velebností na kolena padáme, k
ní se připojuje po pozdvihování : Ježíši Králi, Otče náš, Pane náš - a na
konec : S Bohrm má radosti, Velebná Svátosti...

Hlavní dostaveníčko všech je pak ve velkém,moderním auditoriu,kde při
pravují vydatnou snídani naše paní Anežka Brožková, Libuše Pelcová,01ga
Smutníkové, vedle jmenované už Marie Bednářové,asistují jim Hodkovi s dorů
stajícími dcerami, děvčata Jelínkova a ještě další zdatní pomocníci Lhotských ,které od stánku s knížkami sem odvedl úkol pohostinský.

A už se tvoří kroužky kolem stolů; přátelé zde mají svá dostaveníčka.
Jestliže některé ze " stálých hostu " odvedlo tentokrát sluníčko a dobrý
sníh na horách, jsou zde zase jiní až z daleka. Minulé bohoslužby navští
vili početní přátelé ze San Bernardina,tentokrát vítáme krajany až z mě sta Lanning na kraji pouště. Nepřiletěli teontokrát létadlem,jako původně
kdysi z vlasti do svobodného světa,avšak s dětským kočárkem, v němž malá
Evička, ta nejmenší ze 3, byla středem pozornosti,každý ji chtěl pochovat.
Viděli jsme tu staré známé : Mrs. Rose Kříha,George a Marie Terry ze
starousedlíku a z našich nových dobře známých : Dworských, Hrabcovy,Vadurovy, Skřivanovy, Formaniukovy, Štaflový,paní Klauzovou...Výřizují tu i
své záležitosti : Langerovi nesou příspěvek na apoštolské auto. Je tu vel
ký zá,jem o novou gramofonovou desku : REGINA MUNDI,Mariánské písně mnoha
n'rodu z ní právě v tu dobu vysílá jedna z největších rozhlasových stanic •v L.A. Býlo volání po paní Josefině Roderové,tu ovšem tentokrát chřipka
zdržela doma,po Piskatých,o nichž dodnes nevíme,co se jim stalo. - Loučí
se s námi Helenka Bugarská z Bratislavy,farmaceutka.Přišla loni a už má
zdejší zkoušku za sebou a dostala místo v n-<iocnici v San Eranciscu.
Utěšený byl pohled na dětskou drobotinu,která se druží a přátelí.
Všechno je tu jejich,inu vždyť jsou také hlavními osobami; dodávají shro
máždění rodinného rázu. Jsme tu opravdu j-dinou velkou českou rodinou.
Stranou vážně debatují naší umělci : Jiří Karger, Karel líradilák,Jiří
Peřina, Karel link ze Srdce Evropy a Eduard Ingriš,že pro příští boho služby nacvičí svoji skladbu : Americký Otčenáš.

Bylo po poledni a nechtělo se nám z útulného prostředí v auditoriu,
obklopeném zelení a palmovým hájem. Mají však všichni po většině daleko
a tak kynutím rukou a houkáním sirén aut se přátolé a krajané loučí ;
opravdu poslední Slámoví z Třebíče,vlastně z Valley ve Station Wagonu,
v němž nachází pohodlnou skrýši celá, rodina.
Nic nepůsobí tak dojemně jako takové shromáždění v cizině - je to
náhrada domova na Dalekém Zlatém Západě. Kouzlo domova, zvýšené pro středím po vykonané české pobožnosti.

FINANČNÍ
PlífsPŽVKY ^zaslali naší Osadě ( v pořadí
jako došly ) paní a pp. : Jghn RYBECKY z MANHASSET;, dr.St. BENDA z
HAMPTON, Albína KOSTOHRYZOVA, J.E. HEUSCHNEIDEROVA, Jan a,Marta DVO
ŘANOVI z CAMARILLO,George a Marie TERRY, Jindra H. LASCHOVA,Milka DONGRESOVÁ...Srdečný dík všem® I těm,kteří pravidelnou, nedělní o f ě r o u přispívají k udržení českých bohoslužeb v Los Angeles. Pán
Buh
zaplatí - Naše bankovní konto : R.C. CZECH MISSION,L.A.
NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK PRO ŘEHOLNÉHO KN&E,který dostal povolení po
práci v továrně dojíždět na Sv.HOSTÝN,největší poutní místo moravské
a tam vypomáhat v duchovní správě, věnovali dále

LOUIS a MARY

LANGEROVI............................. $ 25.00.

Um bylo dosaženo summy $ 562.00. Všech dárců bude pamatováno u
Naší Paní Vítězné Ochránkyně Moravy na SVATEM HOSTYNŽ.

Kdo

zaslouží

kritici srn- rodiče anebo děti ?

Mnohé americké noviny mají rubriku, v níž jsou uveřejňovány otázky
čtenáři! a odpovědi. Jednu z nich vede ANN LANDERS . Nedávno uveřejnila
také tento dotaz se svou odpovědí :
Stěžují si tam hoši, 13 a 15-ti letý na své rodiče,kteří jsou narozeni
v cizí zemi a mluví s nimi řečí své rodné země,třebas umějí anglicky a to i na veřej nos ti.Otiskneme však konec stížnosti v originále,aby i
Vaše děti si to mohly přečíst a hlavně pak odpověd vedoucí této rubriky:
When we use English at home they get mad and say we get enough
English with our friends. They insist that we talk in the foreign lan
guage. What is your opinion? — AMERICANS.«
»Dear Americans: If your parents prefer their native tongue I see
no cause for criticism — whether at home or in public.
You will be happy in years to come that you are able to speak
fluently in a second language. Practice! Practice! Practice! You won’t
regret it.«

Lepší od pověd nemohla Ann LANDERS dát ani našim českým dětem.Nezaslouží kritiku rodiče, věrni jazyku své rodné země. A
kdo
tedy?

Co

máme

činit, když někdo z krajanu

zemře?

1. Je nutno uvědomit pohřební ústav vám blízký, třebas GALLANAN MORTU
ARY,1301 North Western Avenue,Hollywood 90028,tel.číslo HO 3-2266.
Tam předneste svá přání stran pohřbu; oni vše ostatní vyjednají
a zařídí. - Dobře je volati též českého kněze. -

2. Pamatujte,že v této zemi ke křestanskému pohřbu patří : Riiženec Rosary v předvečer pohřbu v pohřebním ústavě - Mortuary a Mše sv. zádušní - REQUIEM s konduktem. Dopřejte křestanský pohřeb vašim drahým
zemřelým.

Skupinka po únorových bohoslužbách a Palcovými,Synkovými a Zemánkovými.

Foto : Otto Maxmilián.
Autoru gramofonová desky t REGINA MUNDI píše náš pan Kardinál :
" Měl jsem velkou radost z Vašeho dárku a budu v modlitbách
prosit Královnu světa,aby Vám , celé milé rodině a všem,kdož Vám
umožnili tak cenným dílem oslavit jménem celého světa Tu,která je
diná jako Královna světa by mohla světu zabezpečit mír a pokoj.

Myšlenka sama už je velmi výstižná a provedení opravdu
umělecké. Výklad připojený k jednotlivým skupinám je velmi dobře
volený. I obrázky jsou přiléhavé.
Nechť přinese všem hodně radosti a důvěry v pomoc Královny
světa.

Spolupráce naší Beské Katolické Misie při vydání knihy
Vzpomínek a pamětí Pra Mořice Hrubana a gramofonové desky REGINA
MUNDI zapadají do rámce naší práce nábožensko-národní, umělecké
a uvědomovací. Neméně je důležitá naše činnost v oboru sociáLněcharitativním. Beské služby Eoží, udržování živé naší národní tra
dice svatováclavské a cyrilometodějské po dobu čtyř let došlo a
stále více dochází ocenění v celé krajanské Americe.

SVATY

JOSEF , SNOUBENEC NEJBLAI{QSLAVENŽJŠl

PANNY

MARIE.

Je potřebí tak velkého jména jako je
čilo k přerušení posvátnosti doby Postní.

JOSEF, aby sta

V některých krajích je stále svátkem zasvěceným. Sv.Josef
prostupuje historii naší spásy tak,že jeho role, by byla báječná,
kdybv nebyla čirou pravdou.
(Křesťanský Kalendář)
»««-»»»« »*»»«*■«»»» SHS«5ř-Ki$Sř»UiJ»

Našemu shromáždění dne 25. února přece něco scházelo.Náš
muzikant Alfred SRNKA zapomněl doma aklcordion, jenž by byl na pro
gramu k zvýšení masopustní nálady. Slíbil však, že příště svůj
hudební nástroj přinese a všem Josefům a Josefihkám zahrá sváto—
josefskou.
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" NSS kostel se stále opravuje,modernizuje.
Opravy provádí Památkový úřad, vše ve slo
hu barokním. Jsou ale mnohé věci, které
nás staré mrzí, když se třebas sochy a
obrazy odstraňují do chodeb a k® se jen
dá. tt Jaraměřice nhd Rokyt. 5.H.19Ó8.

Pnk se. nzpnitmió...

Náboženský film :
rř Minulý týden j sem se byl podívat s ně
kolika jinými na film italského režiséra Pasoliniho : EVANGS1IUM SVATÉHO
MATOUŠE ,Přes to ,že sám nevěří, udělal velmi zdařilý filmový přepis evangelního textu a udělal to velmi taktně a působivě. Bohužel film nebyl mlá
deži přístupný. Slyšel jsem za sebou poznámku jedné matky : " Což pak si
ten censor myslí,že i dobrá věc může děti pokazit ? ” ll.H.okres Tábor.
Kdo byl Teodor F u n k » Viděli jsme foto z jeho imposantního
pohřbu v minulé pozvánce. Z Olomouce se nám sděluje : ” Byl dlouhá léta
vikářem na olomouckém dómě. Po zatčení sekretářů p. arcibiskupa dr.Matochy
zastával krátký čas tuto funkci.Byl však zatčen a odsouzen pro rozšiřová
ní jeho pastýřských listá. Byl propuštěn na všeobecnou amnestii někdy před
8 roky jako vět Éra ostatních uvězněných knězi. Loni sLavil 50 let kněžství.
Po propuštění žil u své rodiny ve Stínově u Konice ,kde také zemřel a měl
krásný pohřeb 20.ledna 1968.n
K.B.
Jak žijí naši kněží ve vlasti.

Ze Slavkovská : ” Na štěstí se mně podařilo provedení Vašeho zbožného přání,
aby"panáček,působící Ve dvou rozlehlých farnostech,měl alespoň JAVU,kterou u
vás má téměř každý 16-ti letý hoch pro osobní rozptýlaaí.1' Poslušně Vám te
dy hlásím,že jsem z Vašeho podnětu a za Vaší pomoci majitelem JÁVY 250 cmo
Koupil jsem ji (starší,ale dobrou) od zdejšího rodáka Patera Vladimíra,který
je velmi úspěšný špormajstrr proto,že si našetřil nějaký ten obnos na auto
za čtýři a pul roku kaplanování. ( Pomáhali mu ovšem příbuzní a též i primiSní dobrodinci). H mne není něco podobného vůbec myslitelné,protěže stav
zdejších svatyň mne nutí,abych každou volnou korunu věnoval na rt jejich oble
čení U Rovněž farní kasemata v nichž bydlím, přímo křičí Ir dej, dej,jinak
zvadneš a na to pak splesnivíš." Milý Otče, viděl jsem v životě mnoho bíd
ných budov, v nichž musí bydlit kněží,ale tak nemožně tmavou,vlhkou a stí
sněnou stavbu jsem opravdu musel poznat až na vlastní kSži.Dá-li Pán,po —
opravím to, co- mi předchůdcové zanedbali běhám 60 roků a potom,budu-JLi scho
pen, odejdu někam na dožití. Není to přehnané, opravdu budil zruinován po
tolika opravách,které i letos budou prováděny za velkých stavebních po —
tíži a s nepatrným finančním fundamentem ( 5.000 Kčs). Jak jsem už dříve
psal, minime opravit celkovou zevnější fasádu, nákladan nejméně 100.000 Kčs,
pořídit dva zvony ca. 50.000 Kčs a ještě ve druhém farním kostele stáh —
nout trhající se klenbu, nejméně 20.000 Kčs. Všecko toto by mělo být,pro
to že jsme v centenaríu smrti velikého Františka SUŠILA a museli by
chom se hanbit, patří ee na jehb grandiosního ducha,který ho podněcoval &
dílům, nad kterými se tají deah. Po tomto vyčerpávajícím výpočtu, snažně se
obracím na Vás,milý Otče a prosím o hojná mementa k tomuto úkolu.Mnohem
více dokázal svátý Jan Bosco a bez krejcaru,ovšem zavlažován Četnými mod
litbami svých přátel. ( Žádaný Slánek o Františku Sušilovi Vám pošlu do
měsíce). 0 modlitby prosí celou misijní rodinu Váš J.K. z R.
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ANGELES

se konají o UI. neděli postní - před svátkem sv.Josefa
17.března

v 10 hodin

1 9 6 S

LOYOLA HIGH SCHOOL, 1901

Venice

dopoledne v kapli
HLvd. v Los Angeles.

Příležitost k přijetí svátosti pokání od 9 hod.30 min.dopol.

Pří ě t í

na
dne

HOD

14*

BOŽÍ

české služby

v nedělí

VELIKONOČNÍ

dubna

19 6 5,

Všechny věřící krajany a krajanky
Váš v
P^Adolf

Tel..:
462-63H.

Boží budou

srdečně

sv e

Kristu

oddaný

PELIKÁN, S „J.

6657- SUNSET Boulevard
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90028.

Obrázek nahoře : Papež PAVEL VI. a Patriarcha ATHANAGORAS.
(Montáž z vlasti).

Česká vesnička : Vápenný Podol u Chrudimě.

Západomorav ský venkov :

* v I v
NOVA RISE

( 3 klášterem Premonstrátů )o

