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Katolické Misie

sv.Jakuba v San Diegu – sv. Františka v San Francisku - sv.Cyrila a Metoděje v Los Angeles

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
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PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Tento měsíc (6. srpna) podle liturgického kalendáře
slavíme slavnost Proměnění Páně. Liturgie této
slavnosti nám nabízí velmi zajímavé čtení z
Evangelia. Mluví se v něm o tom, jak Pán Ježíš vzal
s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu,
aby se modlil. Pak Ježíšova tvař nabyla nového vzhledu a jeho roucho
bělostně zazářilo. Kromě toho v Ježíšově blízkosti se zjevuji dva muži Mojžíš a Eliáš.Když se podíváme do Nového Zákona velmi rychle
zjistíme, že událost, která se uskutečnila na hoře Tábor, na hoře
Proměnění byla jedinečnou události a jen někteří apoštolové měli tu
velkou milost ji pozorovat. Protože ani při zmrtvychvstání Páně nebyli
Ježíšovi učedníci přítomní, ani také při Kristově nanebevstoupeni
nebylo jim dáno vidět to, co viděli na hoře Tábor. Dlouho mohli
bychom se tázat, jaký smysl měla celá tato událost. Samozřejmě
všechno bylo v Božím plánu, který zůstává pro nás velkým tajemstvím.
Ale přece jenom jsou tady velmi nápadné dvě věci.
1/ Mělibychom si vlastně upřesnit pojem, který se tady v Evangeliu
vyskytuje a který velmi často používáme - “proměnění”. Toto slovo
naznačuje, že něco na začátku bylo jiné a po proměnění se stává něčím
jiným. Všichni dobře víme, že Ježíš zůstává vždy stejný, kdyby totiž
podlehl proměnění, pak by to už nebyl On. A tak co se vlastně
proměnilo? Tim co podlehlo proměnění na hoře Tábor bylo vlastně
“světlo”, ve kterém se apoštolové dívali na Ježíše. Apoštolové viděli
tehož Krista, kterého znali z denního styku. To byl ten sam Ježíš, ale
viděli ho v jiném světle, viděli ho ve slávě, bylo jim odhaleno něco, co
možna ani netušili. My také velmi často se podobáme právě těn
apoštolům, kteří najednou zjišťuji, že to, co běžně vidí náš zrak a na
základě kterého posuzujeme druhé, že to není všechno a že často ten
zrak bývá zrádný a mylný. Proto Ježíš přináši Dobrou zvěst, abychom
se na lidí kolem nedívali jen zrakem naších oči ale také zrakem srdce.
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2/ Druhá věc, na kterou bychom při tomto úryvku Evangelia neměli
zapomenout a které bychom si měli všimnout je to, že se nám tady
vlastně zjevuje nebe. Doba apoštolů se velmi podobá naši zvlášť v
otázce posmrtného života. Část Židů věřila v posmrtný život, ostatní zas
tuto pravdu odmítali. Určitě samotní učedníci Ježíšovi také byli zmítání
těmito pochybnostmi. A Ježíš, který se jim ukazuje ve společnosti s
Mojžíšem a Eliášem timto vlastně ukazuje aspoň nepatrnou část toho,
co je čeká po smrti. Ježíš dává svědectví tomu, že život smrti nekončí.
Je jen přechodem na věčnost.
Skusme proto častěji pamatovat na tyto dvě věci:
- že zrak srdce je mnohem dokonalajši než zrak očí.
- a že Ježíš nám nabízí věčnou radost a jen na nás záleží zda-li tuto
nabidku přijmeme.
Fr. Norbert W. Nawrath

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
SRPEN • AUGUST
1. za uzdravení Michaela Kratocvhvíla-sestra Anna Pařezová
2 +Jana a Jolantu Jakobovy -dcera Jane Reichert
3. za živé a zemřelé členy české síně Karlín-Joe Kocáb
4. +Václava Vávru—manželka Liberia
5. za Gretchen a Johannes Wuerch - Alice Wuerch
6. za Davida Vollrath a Jamie Helus - Alice Wuerch
7. +Veronica Sujak (+8-7-05) - Jean Hoard
8. +JUDr. Miloše Halouzku - rodina
9. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
10. +George Martinku - Jean Hoard
11.+Mílu Svobodu a zemřelou rodinu - manželka Věra
12. +Petra Vranu - manželka Jarka
13. +Stanislava Esterku - rodina
16. +Jiřinu Plecákovou - Dagmar Plecak Crichton, dcera
18. +Raymonda Dvorského - manželka Marie
19. +Marie Šimkovou - přátelé
20. za Boží požehnání pro O. biskupa Vojtěcha Cikrleho
21. +Frieda a Franka Dohnalovy—přátelé
22. +Justina Dobb—přátelé
23. + Franka Cupala - přátelé
24. na poděkování všem dárcům
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Teprve před několika dny jsem se vrátil z pracovní
návštěvy ČR. Hned v prvních dnech jsem byl zaměstnaný přímo v Brně. Biskup Cikrle musil odletět do
Říma a tak jsem ho zastupoval jednak tím, že jsem měl
pontifikální mši sv. v brněnské katedrále v den svátku
svatých Petra a Pavla, 29. června, jimž je katedrála
zasvěcena, hned druhý den jsem slavil mši sv. se studenty Biskupského
gymnasia u příležitosti zakončení školního roku a hned v neděli jsem doprovázel skupinu mladých lidí na pout’ do Křtin. Ještě toho večera mě
zavezl jeden ze studentů na Velehrad, kde začínala conference českých
biskupů, která vyvrcholila slavnostní ranní mší v den svátku sv. Cyrila a
Metoděje, 5. července. Odpoledne většina biskupů spolu s O. apoštolským
nunciem jsme koncelebrovali mši sv. za účasti několika tisíců poutníků,
mnozí, hlavně mládež, přišli v nádherných Moravsko slováckých krojích.
Kromě těchto aktivit jsem stihl ještě sezdat mé dvě neteře (jedna z nich
byla Jitka, kterou mnozí z vás znáte z jejího pobytu zde v Kalifornii), pokřtít prvorozenou dceru Jitčina bratra, pohřbít mého kmotra, zúčastnit se setkání jednak spolužáků z Biskupského gymnasia v Brně, jednak setkání 70.
v mém rodišti….Víc vás nebudu unavovat, ale bylo toho ještě daleko víc,
co jsem stihl udělat. Další dva týdny jsem pracoval na přípravě možné publikace o práci v našich misiích….
Dalo by se mnoho psát o dojmech ze setkání s lidmi ve vlasti. Těch bylo
mnoho. O jeden takový zážitek bych se ale s vámi rád podělil. Při jedné
příležitosti, kdy se hovořilo o tom, že my, Češi, jsme nejathejištějším
národem v Evropě někdo poznamenal, že známý pražský katolický filozof a
kněz, konvertita, O. Tomáš Halík, prý prohlásil, že lidé snad nejsou ani tak
velkými atheisty či nevěrci, ale že ta jejich nevěra a atheismus souvisí s
jejich neinformovaností, neznalostí a celkovou ignorancí věcí, které se
týkají smyslu lidského života, víry atp. Musím se přiznat, že s tímto
názorem plně souhlasím. Jen bych k tomu chtěl dodat, že je to často, bohužel, pravda i pokud jde o nás, kteří jsme věřící. Naše víra je často
založena jen na znalostech, které jsme získali ještě v ranném mládí, at’ to
bylo od rodičů nebo ve škole v hodinách náboženství. Od té doby jsme své
znalosti víry mnoho nerozšířili, což je ovšem velká škoda.
V těchto dnech se snažím zvyknout si na nový způsob života. Když jsem žil
na faře, bylo tam vždy kolem dosti lidí. Nyní je to trochu jiné, ale ze
zkušenosti vím, že se časem zase zabydlím. I z Evropy jsem sledoval progress naší sbírky a alespon krátce jsem vás informoval o jejím úspěchu v
minulém čísle Věstníku. Díky Pánu Bohu, ale take vašeho zájmu a štědrosti,
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bych vám, kteří jste na náš centr přispěli, chtěl ještě jednou ze srdce poděkovat. Tím, že se nám podařilo sebrat v daném čase těch sto tisíc dolarů se
náš dluh snižuje celkem o 200 tisíc. Nyní vcházíme řekl bych do třetí faze programu. V první fázi jsme vybrali a zaplatili 335 tisíc dolarů a náš dluh byl 500
tisíc dolarů. Ve druhé fázi jsme vybrali a zaplatili těch zmíněných 200 tisíc dol.
Zbývá nám tedy zaplatit ještě dalších 300 tisíc. Toto píši proto, abych objasnil
celou situaci. Je to reakce na to, že včera jsem dostal telefonát od osoby, která
mi gratulovala k úspěšnému zakončení sbírky s tím, že myslila, že nyní máme
již celý dluh zplacený, což se ovšem nezakládá na pravdě. Věřím, že se nám
podaří zaplatit i ten zbývající dluh.
Mnozí z vás jste již navštívili náš nový dům, ale 10. září po naší svatováclavské mši sv. v Polském centru chystáme oficiální “open house” a pojmenování (většina souhlasí, abychom centr nazývali VELEHRAD) a posvěcení domu. Již dnes vás všechny zveme a těšíme se na shledanou.
Před několika týdny jsem obdržel tuto radu: When you hold “open house”…
you should list items you may need (anything from dishes to bedroom set) so
we have a chance to bring –or give– something useful….About our needs in
the house I will inform you in the next Věstník.
Také jsem dostal dotaz ohledně v minulém čísle Věstníku uveřejněného článku
o misionářích. Ten článek -a další dva, které uveřejňujeme na pokračování– se
netýkají jen misionářů/kněží, ale autor pokládá za misionáře každého pokřtěného křestˇana.
Už se moc těším zase na setkání s vámi u příležitosti našich mší
svatých slavených na všech třech místech zde v Kalifornii.

První kněz vysvěcený biskupem Esterkou byl jezuita O.Jiří Obruča.
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ZE ŽIVOTA MISIE

LA Fathers’ Day
Steak Fry
Měli jsme se dobře. Steak byl výborný a
zábava a kamarádery byla ještě lepší.
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU bude mše sv. v SOBOTU 19. srpna, ve 4:00 hod.
odp. ve farní hale St. John Parish na rohu ulic Normal a Lincoln. Po
mši sv. budeme mít, jako vždy, pohoštění a besedu.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI 20. srpna v 1:15 hod.
odp.v
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.
V SAN FRANCISKU bude mše
mše svatá v NEDĚLI 27. srpna v 11:00
hod. dop. v auditoriu kostela STAR OF THE SEA, tzn. již na
obvyklem místě, 4420 Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a
pohoštění následují.
N.B. Svatováclavské mše sv. budou v září v San Diegu 9.9, v LA
10.9. a v San Francisku 24.9.
DOŽÍNKY připravujeme v LA na 22.října po mši sv.

ČERVENEC 2006
Příjmy ze sbírek pro potřeby Květen
misie: $1,472.00
2006
Příjmy
ze
sbírek
pro
potřeby
misie:
$915.00
SD sbírka $8.00; LA sbírka $610.00, meal
$474.00,
na centrum
$80.00;
SF
sbírka
$380.00,
SD sbírka $111.00; LA sbírka $591.00; SF sbírka $213.00,
nana
centrum
$614.50.
centrum
$983.40.
Měsíční
výdaje
misie:
Měsíční výdaje
misie:$2,700.00
$2,900.00
$2,000.00
(odměna
propro
biskupa
a kněze),
$50.00
(nájem),
$2,000.00 (odměna
biskupa
a kněze),
$450.00
(nájem),
$650.00
(auto,
health
insurance,
tisk
Věstníku)
$450.00 (auto, health insurance, tisk Věstníku)

Pán
PánBůh
Bůhzaplať
zaplaťzazaVaši
Vašištědrost!
štědrost!
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Být misionářem dnes (2. část)
Být misionářem znamená “být zde“
Misionář je poslán. Že to je přímo význam tohoto slova, již bylo řečeno. Ale
ke komu jsou dnes misionáři v “Nevypočitatelném světě” posláni? Klasickým
modelem misionáře je osoba ze západu, která byla vyslána do vzdálených,
exotických zemí, aby tam vybudovala církev. Že přitom byla vyvážena i
západní kultura a západní životní styl většinou bez zadání, je beze sporu. Naše
vlastní řádová společenství jsou pro to nejlepším příkladem. Teprve II.
vatikánský koncil se zabýval otázkou inkulturace křesťanství. Dnes je tomu
ale naopak. Moderní misionář či misionářka přichází spíše z Indie, Indonésie
nebo Brazilie a směřuje do země se starými křesťanskými kořeny, kde ale
většina pokřtěných již nežije svoji víru nebo se již nepokládá za člena církve a
je vzdálena životu v Kristu a evangeliu. Jako misionáři jsme všichni a každý z
nás osobně posláni k těm, kteří jsou jiní než my, jiní než my v tom, že
vycházejí z jiné kultury, dějin a víry.
Vnímáme je jako „velmi vzdálené”, ale nemusí být nutně fyzicky vzdálení.
Jsou našimi sousedy a přesto to jsou cizinci. Abych mohl být misionářem,
nemusím odjíždět do cizí země. V mé rodné vesnici, v mém městě, v mé zemi
žijí lidé, k nimž jsem vyslán. Mikrokosmos Plzeň je rovněž tak rozpolcen a
zlomen jako ta globální vesnice, zlomy, které nás odcizují, vytvářejí vzájemné
neporozumění a nepřátelství... „11. září” je toho tragickým dokladem.
Být misionářem, to není o tom, co dělám, nýbrž o tom, kým jsem. Být k dispozici
pro ostatní, žít mezi lidmi na místě našeho zraněného světa, nepoznán, jak si to
náš zakladatel představoval, předpokládá změnu mé vlastní identity. Tím, že se
vydávám bližním, objevuji svoji novou identitu. Být poslán pak znamená, vzdát se
toho, čím jsem byl, abych se mohl stát znamením království Božího, v němž
všichni jedno budou, tím, že budu blízký těm, kteří jsou nejvíce vzdáleni,
objevuji, kým mám jednou být, objevím své poslední určení. Už teď jsme
budoucími občany Božího království.
To není lehké. To vyžaduje věrnost, hodnotu, která se v “Nevypočitatelném
světě”, svět ktery se stále mění není příliš ceněna. Být k dispozici bližním
neznamená tady přechodně prostě nějakou dobu být, znamená to tady zůstat,
zůstat věrný tomu, k čemu jsem byl povolán jako misionář, stát se znamením
Kristovy přítomnosti. On za nás dal svůj život provždy.
Být misionářem znamená zviditelnit Boží tvář mezi lidmi.
V evangeliu říká Simeon, když bere Boží dítě do své náruče: „neboť mé oči
viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy!” ( Lk 2, 30.31). A Jan
praví, my zvěstujeme „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči
viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly...” (1 J 1,1). Misie je více
než pouhé pobývání zde. Misie je epifánie-zjevení, ukázání se. Křesťané se vždy
snažili, ukázat Boží tvář. Ve středověké Evropě lidé viděli sotva něco jiného než
tvář Krista a tváře světců. Dnes jsme bombardováni jinými tvářemi. Nové ikony
na zdech s plakáty, v reklamách, v televizi...
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Všude tváře: politikové, herci, fotbalisté, bohatí a krásní, lidé, kteří jsou slavní
prostě proto, aby byli slavní. Odevšad se na nás usmívají, lidské tváře. Ale my
věříme tomu, že lidstvo touží po jiné tváři, po tváři Boží. Jak můžeme tuto tvář
odhalit? Jak dokážeme přimět Boží nádheru, aby zazářila v plnosti ?
K tomu tři myšlenky:
- Obrazy, které ukážeme, musí být jiné než ty, které vidíme v našich ulicích a v
televizi, neboť nádhera se nezjevuje v tvářích bohatých a slavných, nýbrž v
tvářích chudých a bezmocných.
- Obrazy globální vesnice skýtají pobavení a rozptýlení, Boží nádhera ale je
proměna.
- Obrazy globální vesnice ukazují krásu moci a bohatství, krásu mládí a
obdařených, kteří mají všechno, krásu konzumní společnosti. Zjevení Boží
nádhery má podobu kříže, umírajícího a opuštěného člověka.
Kardinal Suhard jednou řekl, “být misionářem nespočívá v tom, šířit propagandu,
ani v tom lidi probudít, nýbrž v tom, být živým tajemstvím”.
Být misionářem pak znamená žít tak, jakoby můj život bez Boha nedával smysl.
Světci to dokázali. Byli živoucími obrazy Boží nádhery. Svatý František z Assisi
vytvořil nový obraz Boží nádhery v sestře chudobě.
Pro nás vzniká otázka, jak ukázat právě tuto Boží nádheru zviditelněnou v
chudobě?
Není to lehká výzva, ukazovat Boží nádheru v globální vesnici, ukazovat chudého
a bezmocného Boha. Ale právě k tomu jsme my misionáři povoláni.
Boží nádhera se zviditelňuje v konkrétních skutcích proměny, nesené vzkříšením.
Svět, společnost šašků, se dnes oslavuje sama zde a teď, bez cíle, při zábavě a
rozptýlení, aby zapomněla. Stále se musí něco dít.... Strach, který nás pohání,
protože nevíme, kam jdeme... počítačové hry, televizní seriály, cyber-Space, filmy
a komerce nám dovolují zapomenout na budoucnost. Společnost šašků , to je ten
nevypocitalný svět, je na útěku, utíkáme sami před sebou.
Vzkříšení naproti tomu neskýtá perspektivu útěku, nejde o útěk, nezve nás k
tomu, abychom zapomněli na zítřek. Ve vzkříšení slavíme to, co nás očekává v
budoucnu. Vzkříšení je oslava osvobození a proměny. Taková oslava není opiem,
nýbrž příslibem. Potřebujeme viditelná, citelná, uchopitelná znamení této události
vzkříšení. Zažíváme taková znamení, když prožijeme smíření a odpuštění, když
my v komunitách jako bratři a sestry s velmi rozdílnou biografií, někdy i z
rozdílných kultur a rozdílných jazyků se navzájem o svůj život dělíme, když
zviditelníme univerzalitu evangelia v životě podle evangelních rad v chudobě,
mimo manželství a v poslušnosti.
(Zdroj: Timothy Radcliffe OP,
Mission to a Runaway World: Future Citizens of the Kingdom www.sedos.org)
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Dobré skutky, které nic nestojí:
Dobré slovo. Návštěva nemocného. Pochválit doma jídlo.
Zatelefonovat, abychom řekli něco milého. Nezapomínat na
narozeniny a svátky. Poděkovat. Dát dobrou radu. Napsat
dopis. Vyslechnout starého člověka. Nepřipomínat
odpuštěnou vinu. Humor. Přiznat si chybu. Těšit se na druhý
den. Modlit se.... Úsměv....
Správný humor
POKÁNÍ
„Jeníčku, kolik je svátostí?“ - táže se v náboženství pan kaplan. „Šest“ odpovídá Jeníček. „Ale, jak to? Říkal jsi šest? Svátostí je přece sedm!“
„Ale náš tatínek říkal“ - odpovídá Jeníček—“že manželství a pokání je
to samé!“
KANIBALOVÉ
Dva misionáři se vrátíli z cesty po zemi kanibalů. Představený se jich
táže: „No, a změnili se aspoň?“ - „Ano“ - odpověděl jeden z nich, „nyní
už v pátek jí jen rybáře.“

1st Czech and Slovak

YOUTH DAY
Sunday, August 13, 2006 - 1:00 pm to
4:00 pm
Rush Park, 3001 Blume Dr., Rossmoor/Los Alamitos,
California
For additional information, contact
Fr. Norbert Nawrath 714 488-3161 E-mail: p.norbert@netzero.net
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NA PRODEJ:
$233,400.00
Laguna Woods 55+ rezortní bydlení.
Model Barcelona 2 ložnice, velká koupelna, atrium a rozsáhla veranda. Bez schodů, v perfektním stavu a v parkovém prostředí. Vyhle
dávvaná lokace pobliž obchodního centra, restaurací a Medical Ctr.
Volejte: Marta
( 949) 218-0018
POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE:
Pokud dáváte šek do sbírky (nebo ho posíláte poštou) na běžné výdaje
naší misie napište ho, prosím, na R.C. Czech mission.
Dáváte-li šek na zakoupení našeho Velehradu, napište šek
-budˇna Czech Center Building fund a
-nebo na North American Pastoral Center for Czech Catholics,
stačí také zkráceně NAPCCC.
N.B.: Šeky vystavené na oba účty jsou odčitatelné od daní.

YOUR TRUST OR WILL: Please remember Czech ministry in your trust or will.
Our legal title is: North American Pastoral Center for Czech Catholics, 344 KOCH
Avenue, Placentia, CA 92870. For information call Bishop Esterka, 714 524 0092.

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU

Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org

Tel:(714) 524-0092
Fax:(714) 637-6789
PetaEst@aol.com

Fr. Norbert W. Nawrath
16672 Golden Avenue, Placentia, CA 92870
LOS ANGELES
Předseda:
Pokladník:
SAN FRANCISCO
Předseda:
Tajemník:
SAN DIEGO
Předseda:
Tajemník:

Tel: (714) 488-3161
P.norbert@netzero.net

Frank Onderka
Robert Dobeš

(310) 768-1836, h: 310.532.1829
(818) 780-1716

K. Dvořák
Dominik Josefík

(415) 751-2183
(415) 752-2984

Petr Peterka
R.McLaughlin

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

________________________________________________________________________________

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

Printing: 122 Copy and Print 1020 S.Harbor Blvd. Fullerton, CA.
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KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY
Jan A. Zemanek, Attorney
P.O. Box 93
Trabuco Canyon, CA 92678
(949) 709-1757

INTERNATIONAL CARGO
EXPORT SHIPPING, PACKING & CRATING

Autos, Household Goods & Commercial
Cargo 1-800-772-2080 www.exship.com

Dot Consulting

FRANK J. ONDERKA
REALTOR
Tel: (310) 768-1836 • Fax: (310) 768-3472

www.dotconsulting.net
Website Design, Website Marketing and Consulting

Chateau Properties

email: admin@dotconsulting.net

Robert Dobes

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

Dr. Joseph Burian
General Dentistry
12665 Washington Blvd., Ste 107
Los Angeles, CA 90066

Phone: (310) 398-9012

Frank
Frank
Vogel,Vogel
Realtor
Slevy Notary
krajanům v Orange
County
Public

Message Center
(714)
785-8821
(714)
785-8821
E- mail: Translation
FJVogel@hotmail.com
Service
Tarbell, Realtors

E- mail: FJVogel@hotmail.com

A. P. HORAK
Notary Service ● Translations of Documents
● Court and Personal Interpreting

373 N. Western Ave. # 7
Los Angeles, CA 90004
323 464 1249

MARTA JONEC, REALTOR

CD International

Prudential California Realty
635 Camino de los Mares, Suite 100
San Clemente, CA 92673

Wellness and Nutrition Products

Direct 949 218-0018
Fax 949 218-0020

JOHN V. VOSTENAK
10% Discount SLEVA KRAJANÙM

Cs Community News at : WWW.CSPLANET.COM
Real Estate Broker * Loan Broker * Notary Public
Translation Certificates
Tel: (626) 445-0123 X 244 Mobil: (626) 674-1330
Fax: (626) 445.9612 * john@Johnvostenak.com

www.johnvostenak.com

TRAVEL 4 LESS WorldWideAgency
6225 Tampa Ave. Tarzana CA 91335
(818) 996-7440 · (818) 996-8127
(800) 654-3469 USA Fax (818) 996-6046
Simon Grunt / Erika Kantor

Clay and Dagmar Crichton
Herbalife Independent Distributor

e-Fax 1-443-773-4859
healthy 2002@usa.net
www.healthy2002.com
10% will be donated to the Czech Mission

Dagmar Crichton
Loan Originator Agent # BU3367
415-254-6566
e-mail: dagmarcrichton@wlgdirect.com

Travel Center

Long Beach—Jana 562.498.1280
e-mail veverka@aol.com

Santa Monica—Eva 310.396.8781
evaslovacek@verizon.net

Podporujte podnikatele, kteří inzerují v našem Věstníku. Kupujte jelich výrobky
a použivejte jejich služby! Oni podporují naši misii svými inzeráty a dary.

