VĚSTNÍK

Katolické Misie

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

Svatá rodina na útěku do Egypta.
Den 14. ledna byl papežem Benediktem XVI. vyhlášen za
“Den běženců”. Evangelista sv. Matouš vypráví, že brzy po
narození Ježíška byl sv. Josef nucen vzít dítě s matkou a utéct s
nimi do Egypta, aby je uchránil od pronásledování krále
Heroda.—i velká většina z nás jsme uprchlíci a emigranti… z
různých důvodů jsme opustili svou vlast, svůj domov, své
rodiče a drahé. Letos klade Církev důraz ne tak na jednotlivce,
ale na rodinu. Mnohé rodiny žijí dnes v cizím prostředí, kde
jsou často vykořistˇované, nepochopené, nepřijaté společností v
níž se usadily. . . Pokračování na str. 2.
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Pokračování z 1. str.: Církev se snaží pracovat pro to,
aby už konečně byly přijaty a ratifikovány mezinárodní smlouvy, které by zaručovaly práva emigrantů a jejich
rodin. Slova sv. Pavla “caritas Christi urget nos”(2 Cor 5:14),
náše láska pro Krista nás zavazuje milovat/pomáhat především
těm bratřím a sestrám, kteří jsou ti nejpotřebnější mezi námi.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Než přistoupím k praktickým otázkam týkajících se života naší
misie chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se často přes
velkou vzdálenost, zúčastnili našich vánočních mší svatých, kteří
jste se na nich aktivně podíleli, ať ministrováním, čtením, hraním
a zpíváním, poděkování patří také vám, kteří jste připravili sál
uspořádáním židlí a přípravou oltáře, ale take vám všem, kteří
jste přinesli zákusky a jiná jídla do kuchyně, kteří jste pracovali
při rozdělování jídla a i vám, kteří jste prodávali lístky na jídlo a
pití a kteří jste to pití obstarávali a i vám, kteří jste přinesli ceny
pro tombolu a vyhlašovali jste výherce. Také bych chtěl poděkovat za vaši štědrost při vánočních sbírkách. Pán Bůh vám
odplať to vše, co jste udělali pro naši misii. + Petr
Důležité oznámení: 1.) Podle nového nařízení Daňového úřadu
(IRS) od ledna 2007, chcete-li si odpočítat od daní vaše peněžité
dary kostelu, je nutné, pokud dar nedáváte šekem, abyste “cash”
dali do obálky se svým jménem. Jen tak vám můžeme vydat na
konci roku potvrzení pro IRS kolik jste nám během tohoto roku
darovali.
2.) Nedávno mě jedna z členek kalifornské misie upozornila, že
ač jí bylo řečeno, že na dožínkách se vydělalo přes 800 dol., ve
Věstníku bylo uvedeno, že to bylo jen 675 dolarů. Jak vysvětlit
ten rozdíl? Ano, vybralo se těch 800 dol.+, ale z těch peněz se
odpočítalo vydání, takže čistý výtěžek byl, jak uvedeno ve Věstníku 675 dolarů. Pán Bůh zaplať za to i vám všem, kteří jste
dožínky podpořili.
Při této příležitosti bych chtěl jen podotknout, že pokud máte
něnějakou věcnou otázku týkající se naší misie, rád ji odpovím.
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K vánocům a novému roku jsem dostal mnoho blahopřání a od
vás, kteří se z různých důvodu nemůžete osobně účastnit mší
svatých, i dary pro misii. Blahopřání přišla i od všech biskupů,
arcibiskupů a otce kardinála Vlka, představených několika
řeholních řádů, našich kněží-misionářů, ale také od mnoha lajků
skoro z celého světa. Jedno z blahopřání přišlo i od řeholní sestry
českého původu, která pracuje v Anchorage na Aljašce. Dověděla
se o nás z Internetu. K blahopřání přidala i slib, že se za naše tři
kalifornské misie bude modlit.
O obsah jednoho blahopřání, které tak výstižně vyjadřuje smysl
vánoc, bych se s vámi se všemi rád rozdělil. Manželé Verňákovi
jsou pravidelnými účastníky našich mší svatých v San Francisku.
Vážený pane biskupe:
Vánoční stromek v oknech našich září, zvěstovat přišel lásky zrození, zář
jeho světel jasní tahy tváří všech, kdo jsou kolem něho stuleni a kdykoli
zvěst slavnou hlásá znova, jak volá teplá střecha domova!.... V. Pádovská

I když materialismus moderní doby na nás útočí z televize a ze
stránek novin, přece jen kouzlo adventu, radostné očekávání
narození Krista, nás všechny poznamenává dovoláváním se
našich lepších citů, oživuje to věčné dítě v nás a my jsme
mírnější, přátelštější, ochotnější odpustit křivdu, zapomenout na
nedorozumnění, ochotnější podat pomocnou ruku. Duch vánoc
je také duch míru, přemítání, vracení se do minulosti a
vzpomínání na naše drahé, kteří nejsou s námi, protože nás
předešli na cestě k lepšímu životu.
Na nový rok 2007 budeme nároční - přejeme Vám i nám, aby
nás všechny s Boží pomocí dovedl do příštích Vánoc alespoň
tak schopné, jak jsme jej začali, aby se nastávající rok víc
věnoval odstraňování nespravedlnosti, lidské zloby, závisti a
nesnášenlivosti, aby konečně dospěl svět k mírovému
uspořádání věcí lidských a, hlavně, abychom si my
uvědomovali, že to vše uvést do života je v našich společných
silách. A Vám Otče, aby Váš nový domov byl pro vás
skutečným domovem a dal vám pohodu a klid k Vaší důležité
práci.
-Zdenek a Helena Vernákovi
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když se nevěřící zeptá...
Opravdu stvořil Bůh Zemi za sedm dní?
V Bibli se píše, žeBůh stvořil Zemi za sedm
dní. Jak tornu mám rozumět?
Se dm dní má ve vyprávění První knihy Mojžíšovy především
symbolický význam. Sedmička je totiž v Bibli „číslem plnosti“. Celé
vyprávění o stvoření světa je číslem sedm a jeho násobky doslova
„prošpikováno“.
Jestliže se budete na Bibli dívat jako na historickou knihu, která
přesně popisuje události tak, jak se staly, potom vám právem budou znít
tato vyprávění, podle našeho dnešního poznání, jako nesmysl.
Jestliže se ale budete dívat na Bibli jako na dokument víry
židovského národa, která formovala jeho celý život, potom už to takový
nesmysl není.
Nemůže překvapit, že autor zprávy ó stvoření světa používal
představy a názory, které tehdy (snad na konci 6. stol. př. Kr.) byly
„vědecké“ a sdílel je spolu s ostatními lidmi své doby. I my dnes máme
určité poznáni o světě, o jeho vzniku — a možná, že si za sto let bude
někdo klepat na čelo, čemu jsme to vlastně věřili.
Biblická zpráva o stvoření světa je především výzvou,
adresovanou věřícímu izraelitovi, aby skrze svět a jeho krásu objevil
Boha. A také aby objevil své místo v tomto světě. Bible dává odpověď na
mnohem důležitější otázky, než jenom: „Jak to přesně bylo?“
Jako by se jednalo o oslavnou báseň k poctě Boha Izraele,
napsanou pomocí kategorií tehdejšího člověka. Nejde tedy o dny, o jejich
počet nebo délku, ale o poselství, které text přináší: je v něm řečeno „ne“
mytologicko-náboženským představám starověkého Orientu, „ne“ magii,
„ne“ astrologii, „ne“ uctíváni zvířat. Bible říká, že celé stvoření splní svou
určenou úlohu jen tehdy, když se přidrží Božích příkazů, které Bůh vložil
do přírodního řádu. Že Bůh je dobrý a všechno dělá pro Člověka. A
člověk je podle Bible vrcholem stvoření, může vstupovat do kontaktu s
Bohem a má na zemi vládnout jeho dílu.
P STANJSLAVPACNER, biblista
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BLAHOPŘEJEME
LEA IRENA MARIE DO STÁLEK byla pokřtěna 24.
prosince 2006, v St Johns Church v San Diegu. Rodiče jsou
Lenka a Vladimír Dostálkovi.

ADRIÁN JON BABIČKA byl pokřtěn 25. prosince 2006,
v Polish Center, Yorba Linda. Rodiče jsou Jon a M ilena
(Srbova) Babička.
LUKÁŠ MICHAL KO LLER byl pokřtěn 31. prosince 2006 v Star
of the Sea Church, San Francisco. Rodiče jsou M ichal a M artina
(Dokladalova) Kollerovi.
EMMA VLADIS LAVA KOLLER byla pokřtěna 31. prosince
2006 v Star of the Sea Church, San Francisco. Rodiče jsou M ichal a
M artina (Dokladalova) Kollerovi.

Rodina Dostálková při křtu dcery Lea Ireny Marie.
Modlitba dě tí za rodiče
Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti. Dej jim
zdraví a ochraňuj je. Mně dej, abych jim dělal radost. Amen.
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ZE ŽIVOTA MISIE

Ze svadby Marcely Bachraté a Jonathana Semančíka. Svadba byla v kostele Mary,
Star of the Sea v La Jolla, 9. září 2006. Ad multos annos! Blahožel´áme!

I letos o vánocích jsme měli v San Diegu betlemskou scénku dětí.
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU: bude mše sv. v SOBOT U, 20. le dna,
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, 21 . le dna,
v 1:15 hod. odp., v Polish Center, 3999 Rose Drive, Yorba
Linda, CA 92886. Po mši sv. bude podáván oběd. Dospělí
$8.00, děti $4.00. Jako vždy budou ke koupi i naše tradiční
párky za obvyklou cenu.
V SAN FRANCISKU bude m še svatá v NEDĚLI, 28.
le dna v 11:00 hod. dop., v auditoriu kostela ST AR OF THE
SEA, 4420 Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a
pohoštění následují.
Mše sv. příští měsíc budou: v San Diegu 17.2, v LA 18.2. a
v San Francisku 25.2.

BLAHOPŘEJ EME VÝH ERCŮM NAŠÍ TO MBO LY
1. cenu- $200.00 vyhrála pí. Marcelle Skubna
2.

cenu- $100.00 vyhráli pí Jarka Rainesh

3. cenu- $ 75.00 vyhrál pí Jiřína T ůma
4.
1.

Všichni tři výherci darovali výhry na potřeby naší misie,
za což jim moc děkujeme.
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Modlitba rodičů z a děti
Pane a Bože, povolal jsi nás k manželství a našemu spojení
požehnals dětmi. Svátostným stavem, k němuž jsi nás povolal, nám
dáváš jakoby podíl na své stvořitelské moci. Naléhavě ti svěřujeme
své milované děti. Vkládáme je do tvé otcovské péče, pod tvou nikdy
neselhávající ochranu. Dej, at‘ stále rostou v bohabojnosti, ať vedou
dokonalý křesťanský život a působí radost nejen nám, kteří jsme jim
dali život, ale především tobě, svému Stvořiteli.
Pane, pohled‘ na svět, ve kterém žijí! Pohled‘ na záludná pokušení,
jimiž se je lidé neustále snaží svést v podobě falešných nauk a
špatného příkladu. Pane, bdi nad nimi, stůj při nich a ochraňuj je. A
nám vždy připomínej vážnou odpovědnost, z níž budeme jednou
muset tobě skládat účty! Pomáhej nám, abychom vzorným životem
při věrném zachovávání tvého posvátného zákona a v těsném spojení
s naší matkou církví přiváděli děti na cestu ctnosti a tvých přikázání!
Avšak všechno naše úsilí bude marné, jestliže nám, všemohoucí,
dobrotivý Bože, nedáš k tomu své požehnání.
Spoléháme na tvou velikou dobrotu a na milosti, které jsi nám již
prokázal. Pane, zasvěcujeme ti své děti.
Ochraňuj je jako oko v hlavě! Skryj je do
stínu svých křídel! Dej, ať s nimi jednou
přijdeme do nebe a můžeme ti děkovat za
věrnou péči o naši rodinu, láskyplný
Otče. A pak tě budeme velebit navěky.
Amen.

Modlitba z a rodiče
Nebeský Otče, dal jsi mužům a ženám tu úžasnou výsadu podílet se
na stvoření života, živit své děti, učit je hodnotám a dovednostem,
které budou potřebovat jako dospělí. Požehnej otcům a matkám,
protože na sebe berou radosti a obtíže rodičovství. Osvěcuj je, aby
předávali dětem vědomosti o tom, co je skutečně důležité. Naprav
chyby, které dělají. Prohlubuj jejich vzájemnou lásku, aby nebyla
menší než láska k dětem. Ve své lásce musí poznat, jak se obětovat,
jak odstranit napětí a neshody. Láska rodičů je něco zvláštního,
protože vychází z tvé lásky. Dej, ať na to nezapomínají. Amen.
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VZPOMÍNKA
Dne 28. ledna bude tomu již 1 rok co
odešel na věčnost můj drahý manžel
MILOŠ HALOUZKA.
M iloš byl dlouholetým předsedou
naší české misie, nadšeným
Sokolem, členem SVU, Pasadenské
Besedy, Československé Rady
Americké a pomáhal všude, kde bylo
zapotřebí.
Odešel vzácný člověk a velký
vlastenec.
Bude stále žíti v našich srdcích
-manželka Irena

AŤ ODPOČÍVAJÍ V POKOJI
Smiluj se nade mnou, Bože,
podle svého velikého milosrdenství…
Smilujte se nade mnou i vy, přátelé moji,
neboť ruka Páně se mne dotkla.
Tito členové naší misie nás v poslední době předešli do
věčného života. Do uzávěrky tohoto čísla Věstníku jsme nedostali očekávané úmrtní oznámení. Proto budou uveřejněny
až v příštím čísle.
ELLEN M ACHEK
DENNIS M ELKA
BOHOUS WIMM ER
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ÚMYS LY NA MŠ E S VATÉ:
LED EN • JANUARY
1. +Evu Charvatovou -T axovou - Jan Charvat
2. +za živé a zemřelé členy české síně Karlín-Joe Kocáb
3. +Zdeňka Zemánka (výr.+) - manželka Anna a děti
4. za Jamie Helus a Davida Vollrath – Alice Wuerch
5. +Pavla Klímu - manželka Jarka
6. +Lindu Drážkovou (+´83) - Joe a Irene Drážkovi
7. +Mirka Prušáka (+list.06)- Věra Svobodová
8. +Petra Vranu - manželka Jarka
9.+Gen.Konzula Ladislava Urbana - dcera Doris Klega
10.+George Martinku - Jean Hoard
11. +Marušku Korbářovou (+11.2.06) - Věra Svobodová
12. +Ellen Machacek - manžel Viktor
13. +Olgu Urbanovou - dcera Doris Klega
14. +Františka Bureše (+11.15.06) - syn Jiří s rodinou
15.+Joseph Machek (+15.11.06) - manželka Julia
16.+Bernarda Bohumila Hrušku (výr+) - manželka Paulette
17. +Boženu a Jiřího Lopaurovy - přátelé
18. +Raymonda Dvorského - manželka Marie
19.+Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. +Růženu Valčíkovou - Marcela Kulich
22. +Dennise Melku - manželka Marie a děti
23.+Pavla a Martina Kryškovy - Eva Kryšková
24. za Daniel Botcha (naroz.) - rodina
25.+Toma Mahoneyho - Mary Ann a Karla Mahoney
26.+Adelle Cenger - Judy Arnold a Sylvia Martello
27.+Ladislava Zajíčka (nar.28.1.09) - Botchovi
28.+Miloše Halouzku (výr +) - manželka Irena a děti
29. +Jana a Jolantu Jakobovy – Jana Reichert
30. +Alfred Srnka, B.Roberts, M. Rusher - Bertha Srnka
31.+Bohouše Wimmera - manželka a děti
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PROSINEC 2006
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $5, 274.00
SD sbírka $1,125.00; LA sbírka $1,839.00, oběd $510.00, tombola
$1,065.00; na centrum $350.00; SF sbírka $735.00, na centrum $547.00
Měsíční výdaje misie: $1,600. 00
$1,000.00 (odměna pro biskupa),
$200.00 (auto), $400 (tisk Věstníku).

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Prosíme vás, abyste adresovali šeky takto: když dáváte šek na
udržování a práci naší misie, napište:“RC Czech Mission”.
Pokud dáváte šek na splácení Velehradu, napište:
“Czech Center Building Fund”.

YOUR TRUST OR WILL: P lease reme mber Czech ministry in your trust or will.
Our legal title is: North American P astoral Center for Czech Catholics, 344 KOCH
Avenue, P lacentia, 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
LOS ANGELES
Předseda:
Pokladník:
SAN FRANCISCO
Předseda:
Tajemník:
SAN DIEGO
Předseda:
Tajemník:

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

Frank Onderka
Robert Dobeš

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

K. Dvořák
Dominik Jo sefík

(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 2968 Yorba Linda Blvd. Fullerton, CA. 92831
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KRAJANSKÉ O BCHO DY A SLUŽBY
Jan A. Zemanek, Attorney
P.O. B ox 93
Trabuco Canyon, CA 92678
(949) 709-1757

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

Chate au Properties

INTERNATIONAL CARG O
EXPORT SHIPPING, PACKING & CRATING

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

Dot Consulting
Robert Dobes

www.dotconsulting.net
Website Design, Website Marketing and Consulting
Phone: (818) 804 5395 - Fax: (818) 804 5396

email: admin@dotconsulting.net

Dr. Joseph B urian
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
Public
County
Message Center
(714)
785-8821
(714)
785-8821
E-mail:Translation
FJVogel@hotmail.com
Service
Tarbell, Realtors

E-mail: FJVogel@hotmail.com

MARTA JONEC, REALTOR

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

373 N. W estern Ave. # 7
Los Angeles, CA 90004
323 464 1249
VLADENA B ENESOVSKY
REALTOR with C-21 Amber Realty, Inc.

Prudential California Realty
635 Camino de los Mares, Suite 100
San Clemente, CA 92673
Direct 949 218-0018
Fax 949 218-0020

Specializing in South Bay Area
10% DISCOUNT (sleva krajanum)
Tel: 310-326-2121 x2267
Cell: 310-920-3105
E-mail: vladib@sbcglobal.net

JOHN V. VOSTENAK

Dagmar Crichton

10% Discount SLEVA KRAJANÙM
Cs Community News at : WWW.CSPLANET.COM

HEALTH AND NUTRITION COACH

Real Estate Broker * Loan Broker * Notary Public

www.healthy 2002.com

Translation Certificates
Tel: (626) 445-0123 X 244 Mobil: (626) 674-1330
Fax: (626) 445.9612 * john@Johnvostenak.com

e-mail: healthy2002@usa.net
voice: 415-931-5436
e-fax 1-443-773-4859

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

10% will be donated to the Czech Mission

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.

