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Svatý Václav – patron českého národa.
Tento měsíc budeme slavit svátek sv. Václava, hlavního
patrona českého národa.
Svatý Václav se narodil kolem roku 907 jako nejstarší
syn českého knížete Vratislava z rodu Přemyslovců.
Záhy po předčasné smrti otce, pro nedospělost Václava,
se ujala vlády jeho matka Drahomíra. Na hlubokou křesťanskou výchovu sv.
Václava měla velký vliv jeho babička, sv. Ludmila. Když se konečně kolem
roku 924 Václav ujal vlády, snažil se o kulturní a náboženské pozvednutí
svého národa. Bohužel jeho mladší bratr Boleslav spolu s matkou
Drahomírou a jejími stoupenci byli proti němu. Boleslav ho pozval na
svátek svatých Kosmy a Damiána do Staré Boleslavi a tam ho 28. září roku
929 přepadli a zavraždili.
Drazí čtenáří! Svatý Václav může být pro nás příkladem. A tím, co
bychom se od něj mohli učit je především:
- jeho vroucí lásku k Bohu; i když byl knížetem, i když měl spoustu
možností a přiležitostí k tomu, aby Boha něčím zastoupil, tak přece jenom
vždycky kladl svého Tvůrce na první místo.
- další věc, která v jeho životě hrála významnou roli je jeho upřimná láska k
bližním. Tato láska mu pomohla najít správný vztah k bohactví a slávě. Jeho
osobě nelze připsat Kristova slova o tom, že bohatí jen těžko vejdou do
božího království. Spiš naopak. Bohactví a světská sláva se pro sv. Václava
staly prostředkem při nesení pomoci chudým a trpícím.
V životopise sv. Václava bychom mohli najít ještě spoustu jiných
zajímavých věcí. Já jsem ale chtěl tentokrát poukázat především na to, co
bylo základem Václavova života. Byly to především:
láska k Bohu a láska k bližním.
Prosme proto Pána v těchto dnech, když se budeme modlit, zvláště
na přímluvu sv. Václava, abychom i my na těchto základech stavěli náš
život.

Fr. Norbert W. Nawrath
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Sv. Václav - zvyky a obyčeje
Svátek svatého Václava byl mezi lidmi natolik oblíben, že jej slavila
doslova celá země. V tento slavný den se konávaly slavnostní mše,
poutě, svatováclavské posvícení a lidové veselice. Počet věřících,
putujících do Prahy k hrobu svatého Václava, se každým rokem
zvyšoval. Tento den byl i zlomovým dnem v hospodářství. Toho dne se
pasáci vraceli se stádem ze salaší zpět do nížin. Na Plzeňsku v neděli
před nebo po svátku svatého Václava se scházeli na návsi čeledíni a
děvečky a volili chudého krále, královnu a královské služebníky.
Zvoleného krále vyzdobili korunou z pozlaceného papíru s
pestrobarevnými stužkami. Nato vytvořili „královský“ průvod, který
pak procházel celou vsí a prosil po staveních o dárek. Když průvod
vešel za doprovodu hudby na dvorek domu, vystoupil jeden z
královských služebníků a zazpíval:
Chudý král a králka prosí o pár buchtiček nebo vajíček.
Nadělte raděj víc vajíček, nežli vdolečků a buchtiček,
protože náš chudý král, těžkou stravu požíval.
My mu chceme zdraví zachovati, proto musíme mnoho vajec sebrati.
Když mu několik kop vajec dáte, ty vy leckdes v domě ležet máte.
Vy to na statku nepoznáte, když je králi, králce shledáte,
těmi se jim život prodlouží, svatý Václav se Vám odslouží.
Poté vystoupil další sloužící a pokračoval ve zpívání:
Naše králka bosa chodí, tluče nohy v kamení, bílé nohy v rose brodí.
Prosíme, pomozte lidi, naší chudé králce, jako ňákej žebračce.
Královna a služka bosa, musí chodit když je rosa.
Chudá královna, chudý král, běda kdyby nic nedostal.
Nemají volů ani krav, velmi nuzný je jejich stav.
Prosíme Vás pomozte, proto Vy neschudnete,
když hojných vajec, chlebů a sejrů nadělíte.
Hospodyně pak většinou podarovala průvod několika vejci, chlebem
nebo kouskem pečínky. Všichni účastníci průvodu hezky poděkovali,
popřáli mnoho štěstí a pokračovali k jinému stavení. Večer se všichni
sešli v místním hostinci, kde se z výslužky konala hostina.
Po svátku svatého Václava nastával čas, kdy se platila poddanská daň z
půdy majiteli panství. Tato daň bývala vyměřena v naturáliích jako
například: vejce, obilí, mák nebo drůbež.
(Úryvek z knihy "Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce - Podzim")
www.ceske-tradice.cz
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Když jsem byl před měsícem v ČR hovořilo se tam o tom, že ČR
je nejatheističtějším státem v Evropě. Otec Tomáš Halík k tomu
poznamenal, že s tímto tvrzením nesouhlasí. Řekl: „Češi nejsou
nevěrci, ale je pravda, že o Bohu a náboženství toho mnoho
neví.“ K této všeobecné nevědomosti jistě přispěla hlavně 40. letá doba
komunismu, kdy byla protináboženská propaganda součástí výchovy jak ve
škole, tak ve společnosti. Co z tohoto poznání vyplívá? Odpověd‘ je jasná začít se o víře a náboženství znovu učit, nejprve získat alespoň základní
znalosti a pak je postupně rozšiřovat. Samozřejmě že znalosti musí jít ruku v
ruce s praxí. Známý teolog, Romano Gardini, píše: „ Nesnaž se
argumentovat o tom, zda Bůh existuje nebo ne, to ti víru nepřinese. Začni ale
žít podle Kristova evangelia a já ti zaručuji, že nalezneš víru.“
Protože jsem si v poslední době uvědomil jak málo toho víme o čtení
Písma svatého (jak jistě víte katolická církev učí, že zdrojem naší víry jsou
Písmo svaté/Bible a Tradice), rád bych začal právě zde. Byl jsem
překvapený, když jsem se setkal i mezi členy naší misie s těmi, kteří si
neuvědomují, že ne všechno, co je v Písmě svatém, je historickou pravdou.
Abyste věděli o čem hovořím, uvedu příklad. Ve Starém zákoně v první
kapitole Genese je popisováno jak Bůh stvořil svět. (Otevřte si Bibli a
přečtěte si tu „story“). Co nám chce pisatel té story říci? Že se to všechno, co
tam popisuje stalo přesně tak, jak je to napsáno? Že Bůh opravdu stvořil
nejenom svět, ale celý vesmír v šesti dnech? Chce nám snad říci, že dnem se
myslí den, který má 24 hodin? Že Bůh stvořil nejprve světlo a teprve pak
slunce? Dnes víme, že pisateli této story nešlo o to, aby popsal historicky
přesný postup stvoření, ale že touto povídkou chtěl zdůraznit ještě hlubší,
theologickou/náboženskou pravdu, totiž že je jen jeden Bůh (všude kolem
židovského národa lidé věřili v existenci mnoha bohů a bůžků), že tento Bůh
je dobrý a vše, co stvořil je také dobré, že stvořil také člověka, kterému dal
vládu nad stvořením, že dal člověku rozum a svobodnou vůli, že mu dal i
schopnost milovat, atd. I některé jiné stories obsahují ne historicky-vědeckou
pravdu, ale pravdu náboženskou. Je to na př. Story o tom, jak Kain, který
žárlil na svého mladšího bratra Abela, jej ze žárlivosti zabil. A nebo i story o
trpělivém a věrném Jobovi je více podobenstvím, než historickou povídkou.
Ovšem jsou v Písmě také knihy historické, kde jsou zaznamenána fakta. Jsou
tam ale i básně, což jsou žalmy a nebo je tam i Píseň písní, nádherná báseň o
lásce dvou mladých lidí.
Také v Novém zákoně máme tak zvaná synoptická Evangelia, která se liší
od Evangelia sv. Jana. Máme tam ale i Skutky apoštolské, kde se popisuje
život Církve ještě v době života apoštolů. Jsou tam i dopisy jednotlivých
apoštolů různým křesťanským obcím/farnostem, které oni sami založili.
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Koncem září letošního roku
končí svoji misii v Kalifornii
naše generalní konzulka paní
Margita Fuchsová. Jménem
České katolické misie chceme
paní konzulce touto cestou
vyjádřit naše poděkování za
úzkou spolupráci ve službě
naším krajanům, za její
obětavost a hlavně dobré
srdce, kterým naplnila svoje
působení na konzulátě v Los
PODĚKOVÁNÍ
Angeles.
Zárověň jí přejeme hodně úspěchů a spokojenosti ve službách na
novém působišti.
Dokončení Z pera . . .

PÍSMO SVATÉ
N.B.: Zde je několik citátů přímo z Katechizmu katolické Církve
II.
Inspirace a pravda Písma svatého
105 Bůh je autorem Písma svatého. „Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě
svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha
svatého. Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny
knihy jak Starého, tak Nového zákona se všemi jejich částmi za posvátné a
kanonické, protože jejich původcem je Bůh, neboť byly sepsány z
vnuknutí Ducha svatého, a jako takové byly církvi předány.“75
106 Bůh inspiroval lidské autory posvátných knih. „K sepsání posvátných
knih si však Bůh vybral lidi a použil jich s jejich schopnostmi a silami,
působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno to a pouze
to, co on chtěl.“76
III. Duch svatý, vykladatel Písma
109 „Protože však Bůh mluví v Písmě svatém prostřednictvím lidí lidským způsobem, musí vykladač Písma svatého, chce-li pochopit, co nám
chtěl Bůh sdělit, pozorně zkoumat, co měli svatopisci skutečně v úmyslu
vyjádřit a co chtěl jejich slovy zjevit Bůh.“79
110 Abychom pochopili záměr svatopisců, je nutno brát v úvalhu poměry
v jejich době i jejich kulturu, „literární druhy“ tehdy užívané, způsob
chápání, vyjadřování a vyprávění obvyklý v jejich době. „Jinak totiž
podávají a vyjadřují pravdu texty v různém smyslu historické, jinak texty
prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního projevu.“80
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16. září slavíme svátek sv.
Ludmily, babičky sv. Václava.
Z nejstaršího kázání o svaté Ludmile.
(Mocná ochránkyně nás podporuje svou
přímluvou.)
Kristova následovnice, blažená Ludmila
setrvávala po smrti svého ctihodného muže až
do konce svého života v čistotě, krotila své tělo bděním, posty a
rozličným trýz-něním a uváděla ho v poddanství ducha; osvědčovala se
jako svatá a neposkvrněná, bezúhonná a neochvějně dou-fající v
evangelium.
Horlivě také konala skutky milosrdenství: pohostinně přijímala
znavené pocestné, ujímala se trpících, ochotně udílela almužny, s úctou se
starala o kněze a o veškeré duchovenstvo; jako pravá matka věřících se ze
všech sil snažila rozmnožovat víru v Krista.
Vzešla v zemi české jako hvězda jitřní, ohlašující příchod slunce
spravedlnosti, jímž je Kristus, a světlem víry zaplašovala temnoty bludu.
A poněvadž byla blažená Ludmila nejen první matkou věřících v české
zemi, ale stala se také jejich první přímluvkyní v nebi, vyžadují její
zásluhy, aby jí věřící vzdávali náležitou úctu.
Když kníže temnot, ďábel, pozoroval, že pro světlo služebnice
Kristovy ubývá v lidu temnot nevěry, vnukl do srdce její snaše
Drahomíře, aby zatoužila po její smrti. Ta tedy k sobě povolala dva
nejničemnější členy své družiny, Tunnu a Gomona, a uložila jim, aby
náležitě vykonali, co ve svém srdci zosnovala, a zavraždili její tchyni.
Avšak svatá Ludmila, předvídajíc svou smrt, hledala útočiště na
Tetíně. Vyzpovídala se a posilnila se na smrt spasitelným pokrmem těla a
krve našeho Pána Ježíše Krista.
Vykonavatelé nejzločinnějšího rozkazu násilím vyrazili dveře domu a
neznajíce žádného slitování stáhli jí hrdlo provazem. Tak provazem z kalu
tohoto světa je vytažena, tak provazem získá pro svou šíji zlatý
náhrdelník slávy.
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU bude svatováclavská mše sv. v SOBOTU 9. září,
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 svatováclavská mše sv. v NEDĚLI
10. září v 1:15 hod. odp.v
odp.v Polish Center, 3999 Rose Drive, Yorba
Linda, CA 92886. Po mši sv. bude podáván oběd. $ 8.00,
děti $ 4.00. Jako vždy budou ke koupi i naše tradiční párky, za
obvyklou cenu.
Po obědě (kolem 3:00 odp.) zveme všechny do našeho misijního
centra - Velehrad (344 Koch Ave, Placentia, CA 92870),
kde bude následovat jeho slavnostní požehnání.
V SAN FRANCISKU bude svatováclavská mše
mše svatá v NEDĚLI
24. září v 11:00 hod. dop. v auditoriu kostela STAR OF THE SEA,
4420 Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.
Mše sv. příští měsíc budou: v San Diegu 21.10, v LA 22.10.
a v San Francisku 29.10.

SRPEN 2006
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,088.00
SD sbírka $96.00; LA sbírka $974.00.00, meal $495.00,
na centrum $80.00; SF sbírka $523.00, na centrum $.698.00
Měsíční výdaje misie: $2,700.00
$2,000.00 (odměna pro biskupa a kněze), $50.00 (nájem),
$650.00 (auto, health insurance, tisk Věstníku)

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
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Být misionářem dnes (3. část)
Být misionářem znamená zvěstovat pravdu.
Posunuli jsme se od misie jako bytí k epifánii. Chybí nám poslední krok.
Evangelium se musí stát slovem... Na konci Matoušova evangelia jsou
učedníci posláni ke všem národům, aby je pokřtili a zvěstovali jim Ježíšovo
učení. Slovo se stalo tělem, ale tělo se také stává slovem.
Zde zažívá misie asi svoji největší krizi. Zvěstovat pravdu ve virtuální době
zavání podezřením z ideologie a indoktrinace. Žijeme v Disneylandu a
pravda může být libovolnou variantou. Ale evangelium přesvědčuje o tom,
že člověk je stvořen pro pravdu a chce k ní dospět.
Také papežská encyklika Fides et Ratio říká: Člověka lze definovat jako
někoho, kdo hledá pravdu. A to není marné hledání. Jsem cesta, pravda a
život... odpověď Kristova.
Každá spiritualita misie musí být nesena horlivostí pro pravdu. V každém
misionáři/misionářce musí žít horlivost.
V srdci každé spirituality misie je jistě správné porozumění vztahu mezi
důvěrou ve zjevení pravdy a pokorou před tímto mystériem.
- Zaprvé: Misionář/-ka potřebuje spiritualitu pravdivosti a kontemplace.
Musíme být pozorni při výběru svých slov, pro to, jak bližním nasloucháme
a jakých slov my sami užíváme za účelem manipulace a kontroly. Musíme
dávat pozor na to, co sdělujeme a o čem mlčíme. Misionáři se musí naučit
askezi pravdivosti slova. Dbát o to, jak o jiných mluvíme, jak mluvíme sami
o sobě, jak o spolubratřích a sestrách, členech společenství,
spolupracovnících, pacientech, žácích a studentech, o našich přátelích a
nepřátelích, o lidech, kteří právě opustili místnost, a,a, a.....,
- Zadruhé: Kontemplativní dimenze. Kdosi řekl: Misie začíná pokorou a
končí mystériem. Jen když se naučíme pobývat v Boží tichosti, naučíme se
správně užívat slov, slov, která nejsou ani arogantní, ani prázdná, nýbrž
pravdivá a pokorná. Jen když středem našeho života je Boží ticho, víme,
kde končí řeč a začíná mlčení, kdy zvěstujeme a kdy máme mlčet.
Misionáři musí znovu objevit disciplínu ticha. To je disciplína upustit od
vlastního povrchního řečnění o Bohu a světě, o Božím království a
evangeliu tak, aby naše slova vycházela z nových hlubin, z hlubin
komunikace s Bohem.
Hledáme Boha v našem bližním, transcendentního a imanentního Boha v
hlubinách našeho bytí, proto musíme milovat sebe sama i svého bližního. Je
to velmi riskantní láska. Přesto nás misie zve k riziku lásky. Je to riziko žít
pro druhého, pro toho, který vlastně o mě ani nemusí stát. Žít riziko plnosti
v pravdě, kterou nemohu zcela pochopit, v touze po Bohu, pro jehož
království se vzdáváme sami sebe.To je nanejvýš riskantní a nanejvýš jisté.
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Chci tyto myšlenky ukončit textem, který napsal zesnulý arcibiskup Recife,
Brazilie, Helder Camara. Don Helder byl mužem, který se jasně postavil na
stranu chudých a bezmocných a tím odhalil Boží tvář.
„Kdybych mohl, dal bych každému dítěti mapu světa....
A když by to bylo možné, i osvětlený globus,
abych dítěti co nejvíce rozšířil rozhled
a probudil v něm zájem a náklonnost ke všem národům,
všem rasám, všem jazykům, všem náboženstvím!”
(Zdroj: Timothy Radcliffe OP,
Mission to a Runaway World: Future Citizens of the Kingdom www.sedos.org)

ČESKÁ KATOLICKÁ MISIE LOS ANGELES
zve všechny příznivce české tradice a kultury na

2. DOŽÍNKY
Tradiční dožínkový festival připravujeme
na neděli
22. října 2006 ve 3:00 hod odpoledne
(po mši sv.).
Živou hudbu při které si můžete zatančit,
zajišťuje skupina
ROGER AND THE VILLAGERS.
Během festivalu připravujeme výstavu
věnovanou české tradici a kultuře,
program pro dětí a také tombolu.
Samozřejmě občerstvení nebude chybět!!!
Místo konání: Polish Center, 3999 Rose Dr,
Rezervační šek vypsaný na RC Czech Mission zašlete prosím
před 7. října 2006. (Rezervace pro dospělé $20.00 - zahrnuje vstupenku
na taneční zábavu a lístek na oběd; dětí mladší 12 let - vstup zdarma).
JMÉNO, PŘÍJMENÍ:……………………………………………………………..
ULICE:…………………………………………………………………………...
MĚSTO, ZIP:…………………………………………………………………….
TELEFON, E-MAIL:…………………………………………………………….
POSÍLAM ŠEK NA CÁSTKU:………………………………………………….
Rezervační šeky posílejte na: Fr. Norbert W. Nawrath,
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ZÁŘÍ • SEPTEMBER

1. za uzdravení paní Evy Casstty z Vancouver – A. J. Řeháček
2. za Jana a Jolantu Jakobovy – Jana Reichert
3. + Emilii Křížovou – syn Vladimír Kříž
4. za Gretchen a Johannes Wuerch – Alice Wuerch
5. za Davida Vollrath a Jamie Helus – Alice Wuerch
6. za živé a zemřelé členy české síně Karlín-Joe Kocáb
7. +Veronica Sujak (+8-7-05) - Jean Hoard
8. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
9. +JUDr. Miloše Halouzku - rodina
10. +George Martinku - Jean Hoard
11. +Petra Vranu - manželka Jarka
12. .+Mílu Svobodu a zemřelou rodinu - manželka Věra

13. + Martina Kryšku – matka Eva
18. +Raymonda Dvorského - manželka Marie

22. + Alfreda Srnku – Bertha Srnková
24. + Hedy Srnkovou – Bertha Srnková
26. + Marii Wagner – Bertha Srnková
Memoriál, Maury Lewin - manželka Dasha
Memoriál, Frank Marlow - manželka Irene

Dolores a Kuba Oberreiter s nevěstou Jitkou Hromkovou, neteří
biskupa Petra, na svatbě v Dolních Bojanovivích.
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OZNÁMENÍ:
21. lety, velmí zodpovědný student, vnuk paní Janákové
ze San Jose hledá byt (room) v San Francisku, v okolí
Market, Van Ness, Mission.
Volejte: 408-446-8464
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.

