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Když násieduji tebe, Maria,
nebioudím,
když na tebe myslím,
nemýtím se,
když ty mne podpíráš,
nepadám,
když ty mne chráníš,
nebojím se ničeho,
když ty mne vedeš,
neunavím se,
když mi vyprosíš u Ježíše miiost,
jistě dosáhnu cíie.

Svátek svaté Zdislavy,
patronky křesťanských matek, stavíme 21.5.

Paní Zdislava se nedožita vysokého věku. Byta chatrného
zdraví a vyčerpata se životními povinnostmi A tak po krásném
rodinném životě se svým manžetem a dětmi, po životě ptném
dobrých skutků zemřeta na hradě Lemberku roku 1252 ve stáří
asi 27. až 30. tet. Optakávána všemi domácími i poddanými a
zvtáště dominikány, které ctita j a k o své otce a mitovata j a k o své
syny. Byta pochována v kostete sv. Vavřince v Jabtonném, kde
její těto dodnes odpočívá.
21.5.1995 Zdistava byta svatořečena papežem Janem Pavtem H
24.10.2000 papež Jan Pave U. prohtásit sv. Zdistavu za htavní
patronku Litoměřické diecéze.
Od jara 2002 dte ustanovení krajského zastupitelstva je patronkou cetého Libereckého kraje.

Těšitelka zarmoucených
Člověk současného světa, této doby velice často trpí
všelijakými druhy depresí a rezignace. Ono se
dokonce o 20. sto!etí řiká, že bylo stoletím deprese.
Na jedné straně je pravdou, že 20. stoičtí bylo
stoictím mnoha úspěchu, byio stoicíni kosmickým,
stoictím atomovým. Přesto však navzdory všem těm
úspěchům čiovčk čím dái víc zakouší nedostatek
hodnot čistě iidských. takových jako je láska, radost a vnitřní pokoj.
Současný čiovčk bývá mnohokrát prostě smutný . Čeho je tedy potřeba? V
tomto zarmouceném světě, v té zarmoucené iidské duši je nutno najít
někoho, kdo potěší. Český básník Sova říká:
"Jen najít pravé siovo v pravý čas a uzdravit i k smrti smutnou
duši*'.
Drazí čtenáři!
Svatý Pávci na jednom místě v Písmu píše, že Pán ho posiiovai ve
všech jeho souženích, aby také on by) schopen přispět na pomoc
zarmouceným a to povzbuzováním jež přijal od Boha.
Moji drazí!
V těchto siovcch vidím určité tajemství pravého potěšení.
Skutečnou útěchu muže jiným přinést ten, kdo sám by) veiice
zkoušen, kdo cítii jak sám onu útěchu potřebuje, kdo v těchto zkouškách
vy držet a nakonec se mu útěchy dostalo
Proto také tím hlavním, u koho můžeme najít jistou útěchu a pomoc
je Kristus sám V listu Židům se v této souvislosti o něm říká: "Protože
sám prožíval utrpěni a zkoušky, dovede pomáhat těm. na které zkoušky
přicházejí" (Žid. 2,18)
Zde však na tomto místě se mně vybav uje ještě někdo jiný. někdo o
kom zbožná tradice hlásá, že je těšitelkou zarmoucených. Je io Patrna Maria,
kterou v loretánské litanii oslov ujeme právě "Těšitelko /annouccných*'.
Blahoslavená Panna se v okamžiku svého největšího utrpení, pod křížem svého
Syna, stala Matkou každého z nás. Tíni ale, že nyní jako prv ní z lidi dosáhla
úplné radosti a štěstí v králov ství svého Božského Syna a to s teleni i duší.
muže teď obzv lášť přispět na pomoc svým dětem, kteří v tomto slzav ém údolí
putují životem.
Skutečnou útěchu totiž opravdu muže jiným přinést jen ten, kdo sám byl
velice zkoušen, kdo eitil jak sám onu útěchu potřebuje, kdo v těchto zkouškách
vy držel a nakonec se mu útěchy dostalo.
Uprostřed našich starostí a smutku, neřešitelných situací a beznadějí,
je tady někdo, kdo má moc vnést do našich srdcí paprsky radosti a pokoje. Je to
Ježíš a Maria Obracejme se na nč a vzývejme je Skutečná pomocná sílaje totiž
mnohem blíž než na dosah ruky.
P. Norbert W. Navvrath

Dne 14. května budeme slavit
DEN MATEK. Vzpomeňme v
tento den na všechny naše
maminky, na ty, které jsou zde
mezi námi, ale i na ty, které nás
již předešly
na
věčnost.
Připojujeme
se
tedy
k
blahopřáním
všem
naším
maminkám a přejeme jím
hodně zdraví, štěstí a Božího
požehnání a pro ty, které nás
předešly na cestě do věčností
vyprošujeme věčnou radost v
Božím království.
Bp. Petr a P. Norbert
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JIŘINA BRYDLOVÁ-KROUPA
(*1931 -+2006)
Jiřina se narodiia 19.
listopadu 1931 ve Srubech u
Chocně, okres Vysoké Mýto.
Pokřtěna by!a 13. prosince 1931
V mtádi byla členkou Sokola Po
maturitě v roce 1949 pracovala u
firmy Manesmann v Chomutově
až do roku 195 [jako úřednice. Po
te odešla do Prahy, kde pracovala
jako úřednice rta M NO až do
roku 1956. Odtud musela odejit
protože odmítla členství v
komunistické straně. Od roku
1956 až do roku 1985 pracovala
ve službách hotelů a restaurací
jako úřednice, později pracovala
jako vedoucí hotelů arestaurací. V roce 1958 se provdala za Josefa
Brydla, který byl hotelier. V roce 1974 ovdověla V roce 1979 se
provdala za Jarryho Kroupu, se ktetým v roce 1985 odešla do emigrace.
Po ročním pobytu v Rakousku se v roce 1986 Jiřina a Jany dostali do
Kalifornie.
Do české společnosti v Kalifornii Jiřina vstoupila v lednu 1987, kdy se
zúčastnila své první mše svaté v České Katolické Misii v Los Angeles. Od
samého počátku byla v ní velmi aktivní. O několik měsíců později se stala
členkou Pasadenské Besedy, kde byla také velmi aktivní. V Kalifornii byly
začátky těžké, uklízela v domácnostech Později pracovala jako prodavačka a
pokladní u Lane Bryartt Co. Od roku 1995 už nepracovala. Jiřina měla jednu
úžasnou schopnost, dokázala počítat rychleji než kalkulačky anebo pokladny v
obchodech.. Když jí kdokoli řekl datum narození, anebo telefonní číslo tak už
to nikdy nezapoměla
Hodně četla měla ráda romantické filmy. Milovala zvířata, obzvláště psy.
Pravidelně denně plavala "svých dvacet bazénů'.
Nyní několik zajímavostí:
Ode dne kdy se Jiřina dozvěděla o své nemoci žila pouze 40 dnů.
Narodila se a zemřela devatenáctý den v měsíci.
V nemocnici byla 97 hodin.
Jiřina a Jany byli manželé 27 roků, 2 měsíce a 9 dnů, přesně na hodinu.

CHALLENGE GRANT
REPORT
Donor will match all contributions to the
building fund from March 6 to July 5 up
to the amount of $100,000.00.
D O U B L E YOUR MONEY!
Recently you received a letter making a direct appeal so that we can match the challenge grant of $100,000.00 by July 5, the
feast of Sts. Cyril and Methodius. The committee hopes for 100 percent participation in
this effort. We would also like to encourage
former donors to match or exceed their previous generous contributions. Whatever the
size of your donation, we hope it will be
made with a glad heart, grateful for what you
have received. Your participation is greatly
appreciated, for you are helping to guarantee
our future. Please respond today if you have
not yet done so, by sending your check in the
envelop enclosed in this Vestnik.

As of May 5, 2006, we have $12,840.00
toward the challenge. In the past week
there have been 20 responses to our
challenge grant letter. Thank you!

Pozor:

NepřeMédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY

V SAN D!EGU bude mše sv. v SOBOTU 20. května ve 4:00 hod,
odp. ve fami ha!e St. John Parish na rohu u!ic Norma! a Lincoln. Po
mši sv. budeme mit. jako vždy. pohoštěni a besedu.
V L O S A N G E L E S b u d e mšesv. v NEDĚL! 21. května v !: !5 hod,
odp.v Po!tsh Center. 3999 Rose Drive. Yorba Linda. CA 92886. Po
mši sv. bude obvyk!á beseda a bude podáván oběd. $ 8.00.
děti $ 4.00. Jako vždy budou ke koupi i naše tradiční párky, za
obvyktou cenu.
V SAN FRANCtSKU bude mše svatá v NEDĚL! 28. května v N:00
hod, dop. v auditoriu koste!a STAR OF THE SEA. 4420 Geary B!vd..
San Francisco. CA. Beseda a pohoštěni nás!eduji.
Napsat do kaiendáře na příští měsíc: SD í 7. června,
LA !8. června; SF 25. června.

Duben 2006
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: S2.M2.00
SD sbírka $334 00: LA sbírka $1.317.00; SF sbírka $432 00. na centrum
$243.00.
Měsíční výdaje misie: S2,850.00
$2.000^00 (odtněna pro biskupa a kněze). $430.00 (nájem). $400.00
(auto. zdravotní pojištění, tisk Věstníku)

] 5. dubna 2006 v La Honda přijaty svátost křtu
dvojčátka Petr a David Soukupovi - Sehnaiovi.

16. dubna 2006 v potském centru v Yorba Linda
svátost křtu přijaty tyto děti:
Lukáš Jiří Batiik a Hana Maria Batiik
děti Jiřího Battika a Lenky roz. Vojnové.
Adam Richard Reuter
a A m b e r Lorraine Marie Reuter,
děti B r e t ť a A. Reutera a Martiny roz. Křapové

5 KVETEN - MAY
!.
2.
3.
4.
5.

+Jiřího Hercíka - sestra J a n a Límová
+Emilie Křížová - syn Vladimír Kříž
+Milu Svobodu a zem. rodinu - manželka Věra
za Gretchen a Johannes Wuerch - Atice Wuerch
za Davida Vollrath a Jamie Helus - Atice Wuerch

7.
8.
9.
10.
11.

za Stanislava Brožka a Josefa Selepu - Anežka Brožková
+Jaromíra H r o b a ř e - sestra Alena
+ EHen Machaček (+28.03.06) - Victor Machaček
+George Martinku - Jean Hoard
za uzdravení rodičů Jiřiny a Vladimíra Plecákových Dagmar

12.
13.
15.
16.
17.

+Gen. Konzula L. Urbana a maminku Olgu - Doris Klega
+Marii Wagner a Hedy Srnka - Bertha Srnková
+JUDr. Miloše Halouzku - rodina
za uzdravení Vlasty Kurzové - manžel John
za úspěšnou operaci a úplné uzdravení vnuka - babička
Dagmar Civin

18.
19.
20.
21.
23.
25.
29.
30.

+Raymonda Dvorského - manželka Marie
+Franka Marlow (+19.04.96) - Irene Marlow
+Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
+Petra Vránu - manželka J a r k a
+Jana a Jolantu Jakobovy -dcera J a n e Reichert
+Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
+lng. Tomáše Olsona - maminka J a n a
+Prof. Drahoslava Lima - manželka J a n a

Oznámení Generátního Konzutátu ČR v Los Anqetes

Pro ty, kteří se zaregistrovat} na GK
do zvtáštního seznamu votičů připomínáme,
že VOLBY do Postanecké sněmovny Partamentu ČR
se konají 1. a 2. června od 14:00 do 21:00 hod.
na Generátním konzutátě ČR v Los Angetes.
Tento měsíc Katifornii navštíví detegace Senátu Partamentu ČR
- čienové Státě komise pro krajany žijící v zahraničí:
Jan Hadrava, předseda Státě komise
Jitka Seittová, místopředsedkyně Státě komise
Jarostav Kubera, místopředseda Státě komise
Míchat Vatenta, tajemník.
V/ce /fiío na. www.sena^.cz
GK v LA uspořádá s e senátory násteduíící besedy :
Los Angetes
ve čtvrtek 18. května v 7:30 pm.
beseda a recepce se uskuteční na rezidenci generátní konzutky.
San Diego
v sobotu 20. května po mši sv. (mše začíná ve 4:00 pm)
ve farní hate St. John Parish, na rohu utic Norma! a Lincotn.
Orange County
v neděti 21. května po mši sv. (mše začíná v 1:15 pm)
v potském centru (3999 Rose Dr, Yorba Linda, CA 92886).
Carmet
v úterý 23. května, v 7.00 pm.
Vitta Angetíca, 27951 Highway One, Carmet, CA 93923.
San Prancísco
ve středu 24. května v 7:30 pm,
Café Prague, 584 Pacific Ave, San Francisco, CA 94133.

to

C o n d o na prodej:
S233,400.00
Laguna Woods gated 35+ resort styte hving.
Barcctona 2 ložnice. ) koupetka, uvnitř atrium, velké patio, bez
schodu, jako nový a park-hke setting. Great tocation - ciosc to
shopping, restaurants and Mcdica! Center.

www.czechchurch.org
Check out our website.

On-Site Computer Services
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YOUR TRUST OR WtLL: Ptease remember Czech ministry in your trust or wit!
Our tega) titte is: North American Pastora) Center tor Czech Cathotics, 344 Koch
Avenue, Piacentia, CA 92870. For information cat) Bishop Esterka, 7 i 4 524 0092.

/'ť/ťr /'. v/ívA r;
P/acení/a. C.4 92S70
n^ttt'.C'iefAfAMrr/t.Mrg
/r AcrAcrř .Wínro//)
7 6 6 7 2 f / a c e w / a . C/t 92570
LOS
s
Předseda: [ rank Onderka
Pokladník: Robert Dobeš
SAK FRAKHSÍ O
Předseda: K. Dvořák
Tajemnik: Dominik Joseltk
SAK DHXX)
Předseda: Petr Peterka
"lajetnnik: R.MeLaughlin
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(310) 768-1836. li: 310.532.1829
(818) 780-I7Í6
(4l5)75l-2!83
(415)752-2984
(858) 755-1578
(619)447-3753

Mf.S /7V/A Vychází v/d\' na začátku mčsice
Prwowg: !22 Copy and Print )020S.]]arborBtvd. l ullerton.CA.

KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY
./#/? <4.

Attorney

P O . Box 93
T r a b u c o Canvon, CA 92678
(949) 709-[757

FRANKJ. ONDERKA
re/.' P70J
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INTERNATIONAL CARGO
EXPORT SHIPPING, PACKING & CRATING
Autos, I lousehold Goods & Conimcrcia)
Cargo 1-800-772-2080 wvw.exship.cotn

CONSULTING

Dot Consuming

['hone: (8]S) XH4 M95 - rax: (3)8) 8<)4

Chateau Properties
^ A r t Brokers P r a g u e
Specializing in t h e representation,
export a n d sales of Czech, Centra!
a n d East European Fine Art.
visit our on-tine gattery at:
tutu.arf-6roArerR-prague.com

(714) 785-8821
Translation S c n ice
E-tnait: I'JVogel'ohotniail.eoin
MARTA JONEC, REALTOR

Dr. Joseph Burian
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# 7
Los Angeles, CA 90004
323 464 1249
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I'rudtn(ia) ( atifornia Rtatty

633 Camino de tos Mares, Suite tOO
San Ctemente. CA 92673
))in-c(949 2]S <tt))S
Fax 949 2!8-(M)20
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Ctay and Dagmar Crichton

Herhatite Independent ])istrihntor
e F a x 1-443-773-4859

J O H N V. V O S T E N A K
)0% Discount SLEVA KRAJANŮM
Cs Commmity News a): WIVW.CSPLANET.COM
Real Estate Broker * Loan Broker * Notary Public

Tei: (626) 445-0] 23 X 2 4 4 Mobil: (626) 6 7 4 - t 3 3 0
Fax: (626) 445.9612 *john@Johnvostenak com

T R A V E L 4 LESS
6225 l;nnpa Ave. t ar/ana CA 9)333
(KIR)996-7440 (818)996-8127
(800) 634-3469 USA Fax (8t8) 996-6046
Simon (itnnt / Krika Kantor
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Oagntar ( t it hton
Loan Originator Agent # BU3367
413-234-6366
e-mail: dagtnarcrichton@wtgdirect.cot)!
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