Věstník Katolické misie

sv. Josef 19. března.
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Je ale přece v tradici Církve něco, čeho bychom si mohli
všimnout, pokud se chceme něco o tomto světci dozvědět. Minim
zde ikonografii - uměni, kterě bylo v Církvi živě po celá staletí.
Umělci totiž i když mluví symbolicky přece jenom velmi často
umějí vytušit pravý smysl spousty věci.
Začněme tedy obrazem, který
je velmi častý v barokních
kostelích a který se týká
Josefov)' smrti. Ježíš a Marie
jsou u smrtelného lože a andělě
čekají v nebi na Josefovu duši.
Tento motiv pochází sice z
apokryfních spisů a je
propracován v tzv.
„Historii Josefa-tesaře," aleje
to zároveň motiv velmi živý v
naší křesťanské tradici. Podle
toho vypravování se sv. Josef
dožil požehnaného stáří a
pracoval až do posledního dne.
Ze má umřít, upozornil jej anděl.
Když sv. Josef umíral, byli při
něm Panna Maria a Ježíš. Ježíš
dokonce v tomto okamžiku měl
slíbit, že všichni, kdo si na Josefa
vzpomenou, obdrží hojnost na
zemi a spásu v nebi. A tak po
celá staletí byl sv. Josef uctíván
jako patron dobré smrti. Je také
vzorem pro nás, jak žít. Pokud se
totiž budeme snažit ve svém
životě žít tak, jako on, to
znamená každý den se budeme
snažit prožívat v blízkosti Ježíše,
budeme mít záruku, že v

té poslední, rozhodující hodině nás ten Pán Ježíš také neopustí, bude stát u
naší postele a bude chránit naši duši před nástrahami ďábla. Sv. Josef je
toho příkladem.
K tomuto prvnímu obrazu má vztah i druhý obraz ze života sv.
Josefa. Je to útěk do Egypta. Většinou všichni malíři timto obrazem chtějí
zvěčnit jednu velmi důležitou ctnost u tohoto muže. Ctnost zodpovědnosti
za Marii a Ježíše. Asi dobře víme, že symbolicky Maria představuje Církev
a malý Kristus, představuje Boha, který roste v duších věřících. A proto
Církev inspirovaná tímto obrazem dala sv. Josefovi také titul „Ochránce
Církve". A jeho vzor představuje to, čemu můžeme říci "mužská zbožnost",
což znamená zodpovědnost za druhé i za Boží dílo kolem nás.
Drazí čtenáři.
Zkusme tedy v těchto dnech, kdy budeme slavit svátek sv. Josefa
(19. března), jej poprosit, aby nám vyprosil alespoň trošku víc
zodpovědností za druhé a také zodpovědnosti za to Bozží dílo, které Pán
Ježíš svým příchodem na zem, započal. A kéž žijeme tak, aby v tom
rozhodujícím okamžiku našeho života i u naší postele stáli Ježíš a Maria,
kteří naši duši budou doprovázet do věčného království.
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-Letos začíná postní doba Popeleční středou, která připadá na
1. března. Postní doba, která tn^á 40 dnů, je přípravou na velikonoce. Pro nás, katolické křesťany, je součástí této
přípravy určitá disciplina. Minimální půst se dnes očekává od věřících od
14. do 60. let.Půst od masa je nařízen pro Popeleční středu, Velký pátek a
všechny pátky v postní době. Na Popeleční sředu a na Velký pátek se má
každý dospělý katolík postit také "od jídla", to znamená že v tyto dva
dny je dovoleno jíst jenom jedno větší jídlo a ty další dvě jídla (snídaně a
večeře) by neměla být dohromady větší, než ono plné jídlo. Ovšem, je-li
někdo nemocen a nebo těžce pracuje, je od tohoto požadavku osvobozen.
Každý katolík by se během těchto 40.
dnů měl snažit více a častěji modlit
(rozmlouvat s Pánem Bohem), měl by
se účastnit mše sv., je-li to možné ne
jenom v neděli, ale i během týdne a
měl by také dělat dobré skutky, skutky
milosrdenství a pokory. Nejlepším
lékem proti pokušení a hříchu je dělat
dobré skutky. Člověk nemůže být
špatný a dobrý zároveň. Postní doba
končí Velkým pátkem, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži,
kterou podstoupil pro naše vykoupení.
Na Bílou sobotu po západu slunce slavíme Kristovo zmrtvýchvstání,
velikonoce. Kristus zvítězil nad hříchem, nad pokušením nesplnit vůli
svého nebeského Otce a tím zvítězil také nad smrtí. Ukázal nám, že
pozemskou smrtí život člověka nekončí, ale se pouze mění v život lepší,
svobodnější a radostnější, v život věčný.
- Rád bych se nyní vrátil k zakoupení našeho centra.
Když jsme nebyli schopni pro nedostatek financi koupit onen dům vedle
Polského centra, moc jsem litoval, že jsme propásli výbornou příležitost
pořídit si náš vlastní centr. Nakonec se ale ukazuje, že ne všechno, co se
nám zdá na první pohled negativní, negativním opravdu je. Nyní se nám
totiž naskytla druhá možnost a ta vypadá daleko lepší, než ta první. Tento
dům sice není hned vedle Polského centra, ale je od něho vzdálen jen
"walking distance". Starší paní, vdova, která dům vlastní, chodí do Polského centra na anglickou mši sv. pěšky. Dům má velký, čvercový pozemek s dalším, novějším jednopatrovým, tříložnicovým domem s

koupelnou pro každou z ložnic a kuchyni v přízemi. Takže bychom
kupovali vlastně domy dva. Za hlavním domem je dosti místa pro
parkování alespoň 10. aut. Další auta mohou parkovat po obou
stranách cesty. Za domem je také stáj pro koně a ještě hodně místa
pro piknik a pod. Hlavní dům má 3 ložnice, obývák, velkou jídelnu a
dvě koupelny, spa-jacuzzi, a dvě zastřešená patia a krb v obou
domech.
Můj původní plán pro náš centr byl, že kromě bytu pro kněze (tím
nemyslím jenom pro mě, protože počítáme s tím, že i když já odejdu,
bude jiný kněz, dá-li Pán Bůh, pokračovat v naší práci), místností pro
knihovnu, přednášky, přípravu k udělení svátostí, sklad misijních dokumentů, pořádání pikniků přípravy jídel pro obědy po nedělních
mších a p., by mohl centr sloužit i jako domov pro několik potřebných nebo starších osob. Tak to dělají v budově našeho Velehradu
v Chicagu. Mým snem bylo, a zatím jsem se ho úplně nevzdal, že by
bylo dobré pozvat z vlasti dvě nebo tři řeholní sestry, aby se ony staraly o ty potřebné a staré chovance. Za tím účelem jsem již hovořil s
předtavenými ze dvou ženských řeholních kongregací. Problém ale
byl v tom, že jsem jim nemohl nabídnout možnost bydlení ani pro
sestry, ani pro případné chovance/ky. Přítomnost a práce sester by
jistě byly velkým přínosem pro naši komunitu. Tím, že na zmíněném
pozemku jsou vlastně dva domy, bychom měli k dispozici více místa
a tedy i více možností pro naše plány., nehledě k tomu, že než bychom ty sestry sem dostali, mohli bychom ten druhý dům pronajímat
atak mít peníze alespoň na údržbu a běžné výdaje.
Jak to dnes vypadá s naší sbírkou? Jak bylo ohlášeno dříve na kontě
stavebního fondu máme tři sta tisíc dolarů. Posledně jsem ohlásil, že
jsem dostal příslib sto tisíce dolarů, ale toto je "challenge grant", to
znamená, že za každý dolar, který dostaneme od vás, dostaneme další
dolar od dárce. Tento "challenge grant" je omezen časem. Máme až
do svátku sv. Cyrila a Metoděje, to jest do 3. Července 2006, tuto
sumu dostat. Dokážeme to? Abych se přiznal zdá se mi, že jsme zatím
spoléhali jen na sebe a nějak jsme pozapomněli na Boží pomoc.
Říkáme přece a také to věříme, že "Bez božího požehnání, mamě lidské namáhání". Proto bych vás prosil, abyste se přidali ke mně a těm,
kteří se již za úspěch tohoto projektu modlíme a abyste se na tento
úmysl pomodlili denně alespoň jedno "Zdrávas" nebo "Otčenáš".

J3 Dovoiujeme si Vás pozvat na Josefskou zábavu. A
Česká kato!ická misie v Los Angeies Vás srdečně
zve na 2. Joseískou zábavu
v neděli 19. března 2 0 0 6 od 3. do 7. hodiny veče^
v Poiském Centru, 3999 Rose Dr., Yorba Linda,
CA 92886.
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připravuje skvípma
g Přiveďte své přátele, přiveďte Josefa nebo Joseflm, dobrou
g
náladu
a taliř nebo mísu s jidlem pro 6 osob ("pot luck").
g
Nápoje budou na prodej.
g
Rezervace tentokrát není nutná.
g
Cena oběda po mši sv.: $ 8
jy
Vstupné na zábavu: $12
g
Děti do 12 let:
zdarma
jy
Josefové a Pepičky: zdarma
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POZVÁNKA KE SVÁTOST! SMÍŘENÍ
Pivního března, na Popeleční středu tak jako každvm rokem,
začíná posiní období, ve kterém každý z nás by měl pňpravit
svoji duši na radostné prožívání Kristova zmrtvýchvstání o
velikonocích. Jedním z nejkrásnějších způsobů přípravy na
Velikonoce je zcela určitě přijetí svátostí smíření.
Proto také v měsíci březnu ve všech našich misiích (v San
Diego 18. března, v Los Angeles 19. března, v San Francisku
26. března) připravujeme zvláštní liturgii svátostného smíření
během které bude příležitost k soukromé zpovědí.
Doufáme, že členové našich misií využijí tuto příležitost
dobré přípravy na největší křesťanské svátky, zmrtvýchvstání
Páně.

POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY
V SAN FRANCISKU bude mše svatá v NEDĚLI 5. březnavll:00
hod, dop, v auditoriu kostela STAR OF THE SEA, 4420 Geary Blvd.,
San Francisco, CA. Beseda, pohoštění a zábava „pějme piseň
dokola..." následují.
V SAN DIEGU bude mše svatá v SOBOTU 18. března ve 4:00 hod,
odp. Po mši sv. budeme mít, jako vždy, pohoštění a besedu.
V LOS ANGELES bude mše svatá v NEDĚLI 19. března v 1:15
hod, odp .v Polish Center, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886.
Po mši sv. bude obvyklá beseda a bude podáván oběd. $ 8.00, děti $
4.00. Jako vždy budou ke koupi i naše tradiční párky, za obvyklou
cenu. Po obědě začne Josefská zábava (oznámení na str. 5.).
V SAN FRANCISKU bude mše svatá v NEDĚLI 26. března v 11:00
hod, dop, v auditoriu kostela STAR OF THE SE A, 4420 Geary Blvd.,
San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.

Napsat do kalendáře velikonoční mše sv. na příští měsíc:
SD15. dubna, LA 16.dubna, (Velikonoce); SF 23. dubna.

www.Czechchurch.org
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ZE ŽIVOTA MÏSÏE

Š I B Ř I N K Y 1 9 . ú n o r a 2006.
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ÚMYSLY NA MSE SVATE:
BŘEZEN - MARCH
1. za rodinu Svobodovou - Věra Svobodová
2. +Gretchen a Johannes Wuerch - Alice Wuerch
3. +David Jonathan Vollrath a Jamie Helus - Alice Wuerch
4. +Dr. Erwina Lobpreise - Jiří Dostal
5. za uzdravení Jeffa Bezdíčka - rodiče
6. za rodinu Roberta Bezdíčka
7.+Prof. Drahoslava Lima - manželka Jana
8.+JUDr. Miloše Halouzku - rodina
9. za uzdravení Martina Zemánka (narozeniny) - matka
lO.+George Martinku - Jean Hoard
11 .+Dr. Luďka Kozlika - manželka Brigitte
12.+Petra Vránu - manželka Jarka
13.+Josefa a Annu Nečasový - přátelé
14.+Marii a Josefa Šimkovy - přátelé
15.+Jana a Jolantu Jakobow -dcera Jane Reichert
16.+Justina Dobb - bohoslovci Nepomučena
17.+Raymonda Dvorského - manželka Marie
18.+Evu Tax-Charvátovou - syn Honzík
19.+Josefa Chan^áta (100. naroz.) - syn Honzík
20.+Jana a Kristýnu Filípkovy - přátelé
2 l.+Friedu a Franka Dohnalovy - přátelé
22.+Karla Nováka- manželka Inka a dcera Irenka
23.+Lubomíra Bednáře - Anna Zemánková s rodinou
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Naše účast na Božím životě začíná při křtu. Křest nás přivtěluje ke
Kristu a začínáme žít ve spojení s ním. Přijímá-li křest dospělý, bývá
zvykem, že příprava na tento významný okamžik v jeho životě
vrcholí v době postní, kdy se církev připravuje na slavení velikonoc.
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás
k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému
odčinování hříchů.
Přidělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství,
takže svatost jednoho je dobrodiním i pro ostatní a hřích jednoho
škodí i druhým. Opravdové pokání nese tedy s sebou vždy i
smíření s bratřími sestrami.
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WiHiam J. Zaj!c
June 26,1927 - February 16,2006
Our father, William (Bill) Zajic, was
bom & raised in Jihlava, Czechoslovakia. As a young man he was in a displaced persons camp in Ulm, West
Germany. While there he began his
courtship with our mother. Mom
joined him in Ulm and they were married on March 25, 1950. The early
years of their marriage were spent in
Ulm until the camp relocated to Stuttgart where their daughter Marie was
bom.
In 1958 they immigrated to British Columbia Canada, joining fellow
Czechs. Dad worked as a farm hand picking fruits while Mom proceeded
to set up their home. Richard, their first son was bom in Pentinction, British Columbia. In 1961 fellow Czechs sponsored the family to the United
States in the Los Angeles, California area. Upon their arrival they learned
the English language and became U.S. citizens. Through a Czech Dad
had met at the camp in Ulm Dad was employed as a carpenter. He joined
the Union and spent the next 35 years working in that field. In 1964 Tim
their youngest son, was bom and made the family complete.
Dad and mom were involved in the beginnings of the Czech Catholic Mission in the Los Angeles area. The family was involved in Sokol for many
years enjoying the Czech camaraderie. One of dad's passions was taking
his sons to the desert so they could enjoy dirt bike racing. Dad truly lived
for his children and had a zest for life.
Sadly dad was diagnosed with terminal cancer on Jan. 31, 2006. We were
blessed with being able to take dad to his home & care for him. The next
13 days dad was surrounded with love, laughter, and the human touch
which he so loved.
Dad lost his wife on Nov. 19, 2005, and is again by her side where he
spent the last 55 years.
Dad is survived by his children Marie, Richard, and Tim, granddaughters
Sophia & Olivia, sister Vilma and nephew Vlada Hoffman of Prague, and
cousin Gertie of Germany.
Af<MW Za/a? jE%M

LEDEN 2006
Total contributions for operating expenses: $1,850.00

SD sbírka $130.00; LA sbírka $881.00, cena $323.00, Šibřinky $296.00;
na centrum $93.00; SF (3.března)
Měsíční výdaje misie: $2,850.00

$2,000.00 (odměna pro biskupa a kněze), $430.00 (nájem), $400.00 (auto,
heaíth insurance, tisk Věstníku)
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YOUR TRUST OR WILL: Ptease remember Czech ministry in your trust or witt.
Our tegat tMe is: North American Pastora! Center for Czech Catholics, 300 East Taň
Avenue, Orange, CA 92863-4330. For information caii Bishop Esterka, 714 998
0251.

tww. CxecAcAHwA.wg
7 Ň572 GoMčř! ^veK^e, F^ceřííia, C4 92^70
LOS ANGELES
Předseda:
Poktadník:
SAN FRANCISCO
Předseda:
Tajemnik:
SAN DEEGO
Předseda:
Tajemník:

Frank Onderka
Robert Dobeš

(310)768-l$36,h: 310 532 1829
(818)780-1116

K. Dvořák
Dominik Josefík

(415)751-2)83
(415)752-2984

Petr Peterka
RMcLaughiin

(858)755-1578
(619)447-3753

Vychází vždy na začátku měsíce

Mega Portrait 1020 S.Harbor Blvd. Ful)erton,CA.

KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY
J<M? v4. ZcwaH^, Attorney
P.O. Box 93
Trabuco Canyon, CA 92678
(949) 709-1757

FRANK J. ONDERKA
RE/timR
* Fox.- f^OJ 7 ^ 3 - ^ 7 2

INTERNATIONAL C.ARGO
EXPORT SHIPPING, PACKING & CRATING

Autos, Household Goods & Commercia)
Cargo 1-800-772-2080 www.exship.com
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Dot Consuming

K*ww. dotconsulting.net
Website Design, Website Marketing and Consulting

Phone: (818)804 5395 - Fax: (818)804 5396

Chateau Properties
Art Brokers Prague

Dr. Joseph Burian

Speciaiixing in the representation,
export and sates of Czech, Centra)
and East European Fine Art.

Rvc^., ^

707

f o i .¿¡Hg^es,

visit our on-line gaiiery at:
tfUJ.arf-bro^ers-prague.co/H

A. P. HORAK
(714) 7S5-SS21
Translation Service

3 7 3 JV. iyg^grH ^ v g . # 7

Los Angeles, CA 90004

323 464 1249

E-mail: FJVoget@hotmail.com

NATURCEN7RUM SAL.VEA

^ , CD Internationa!

Prim. MUDr. Miroslav Pekárek
zástupce ředitele
Office: Jasmínová 35
106 00 Praha 10-Zahradni Město

^

Te): 272 652 306 Tel/Fax: 272 650 574

JOHN V. VOSTENAK
.0% Discount SLEVA KRAJANŮlv!
Cs Co!t^u.TÍty Mews at: WWWC
. SFLANETC
. OM
Real Estate Broker * Loan Broker * Notáry Public
Translation Certificates
Te): (626) 445-) 123X244 Mobi): (626) 674-1330
Fax: (626) 445.9612 * john@Johnvostenak.com
C-21 Ludecke Reaiiy — Arcadia
T R A W L 4 LESS W ^ r M ^ e ^ g g H c y
6225 Tampa Ave. Tarzana CA 91335

Clay and Dagmar Cnchton

Herbaiife Independent Distributor

ToH free: 1-866-200-0741
eFax 1-253-390-1479
www.
Metateuca Direct Saies
10% witl be donated to the
Czech Mission

Travel Center
LoMg ß<?<zcA—Jána

(818) 996-7440 * (818) 996-8127
(800) 654-3469 USA Fax (818) 996-6046

Simon Grunt / Erika Kantor
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