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Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.
Pane, učiň, ať nechci tolik
být utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,

kdo umírá,
ten se rodí
k věčnému životu.

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.

KALIFORNIE LEDEN / JANUARY 2011

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude mše sv. v SOBOTU, 22. LEDNA,
LEDNA, 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, 23.
23. LEDNA,
LEDNA, v 1:30
hod. odp., v Polském Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA
92886. Po mši sv. bude podáván oběd a párky.
V SAN FRANCISKU bude mše
mše svatá v NEDĚLI, 6.
6. ÚNORA,, v
11:00 hod. v SÁLE kostela STAR OF THE SEA, 4420 Geary
Blvd., San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.

Mše sv. příští měsíc budou: SD

PROSINEC / DECEMBER 2010
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $5,217.00
SD sbírka $582.00, na centr $160.00; LA sbírka $1,088.00, oběd $349.00;
na centr $25.00; SF sbírka $836.00, na centr $234.00, Refreshments
$1,000.00; tombola $1,362.

Měsíční výdaje misie: $2,062. 00
$1,000.00 (odměna pro biskupa), $350.00 (rent za Polish Center, SF church, a
farní halu v San Diegu ); $330.00 (auto); Věstník tisk : $118.00 +264.00
(postage).

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”.

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když
jí budete podporovat také finančně!

19.unora, LA 20.unora 2011.
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.

In Loving Memory of
Miloš Halouzka, JUDr.
Dne 28. ledna bude tomu již 5 let co
si Pán Bůh k sobě povolal mého drahého manžela a dlouholetého předsedu naší české misie
MILOŠE HALOUZKU
a 29. ledna to bude rok co za
tatínkem odešla naše hodná a nadějná dcera
LIDUŠKA.
Prosím, vzpomeňte si na ně oba
alespoň krátkou modlitbičkou.
Děkuji Vám, Irena.

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org
LOS ANGELES
Předseda:

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

Pokladník: Robert Dobeš

(310) 768-1836, h: 310.532.1829
E-mail frankonder@aol.com
(310) 327-7928
E-mail: robert@dobsi.net

SAN FRANCISCO

Předseda:

Ivo Plachy

Tajemník: Daniel Botcha

(650) 637-1798
E-mail: itplachy@yahoo.com
(415) 883-3974
E-mail: bohousek@att.net

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
The following intentions for November arrived too late for our last Vestnik
Zdenka Dvořák:Karla Dvořáka, Aloise a Barbaru Dvořákovy, Boženu
Smolíkovu, Granta a Ruth Fergusonovy, Marion Johnson, rodiny
Novákovu a Černovu, Bedřicha Moravu, Hynka a Jindru Varmužovy,
Edu a Věru Jílkovy, Jirku Mišáka. Josef a Ludmila Dvořák: za +
rodiče Josefa a Boženu Dvořákovy, Fraantiška a Anastazii Slepičkovy a
sestru Zdenku Lundákovu, Karla a Marii Bejblovy.
PROSINEC • DECEMBER

26.+ Ladislava Urbana, gen. konzula a maminku - dcera Doris Klega
27.+ Břetislava Dolejšího - Danny a Doris Klega
30.+ Otona Kovaříka - Danny Klega
LEDEN • JANUARY
1. za + Borka Jelínka (výr.+ˇ97) - maanželka Miluška
2. za + Jiřího Kargra - Danny Klega
3. za + Zdeňka Zemánka (20. výr.+) - manželka Anna a děti
4. za + Františka Kolečkáře (výr.+) - rodiče Frank a Alena
5. za + Joseph V. Reichert (+22.10.10) - manželka Jane
6. na poděkování za zdařenou operaci Jar. Fuchse - manželka Jiřina
7. za +Otona Kovaříka - Jiřina Cymbálová
8. za + Miloše Maříka - manželka Edith
9. za +Jerryho Špinku - Mirek Vondruš
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za + Lindu Drážkovou (+´83) - Joe Drážka
12. za + Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
13. za + Edvarda Onderku - bratr František
14. za +Jonec a Bartošík rodiny - Marta Jonec
15. za + Eva Milada Danielová - syn Martin
16. za +Bernarda Hrušku (14. výr.+) - manželka Paulette Louise
17. za + Otu Svobodu - manželka Enoy a synové
18. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. za +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
20. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
22. za + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
23. za + Marii Kment Baumgarten - syn Michael
24. za + Jana Grossla - manželka Vlasta a rodina
25. za +Petra Vranu - manželka Jarka
26. za +Jana Grossla - Danny Klega
27. za +Betty Ann Burian - syn Joe
28. za +Milos Halouzka (výr.+ 06) - manželka Irena a dcery
29. za +Miladu a Václava Vilímkovy - Milada Jednorožcová
30. za + Karla Hlásného - manželka Eva M.
10 31.za + Vladimíra Cymbála - manželka Jiřina
Memoriál pro Otona Kovaříka od Nikolaje a Inny Kaliakinových.

Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Možná jste si všimli, že v poslední době v naší misii
zemřelo poměrně mnoho členů. Jistě je budeme postrádat
jak v rodinách, tak také ve spolcích a i v kostele. Nemohl jsem si
nevšimnout, že každý z pohřbů byl „jedinečný“ v tom, že v naší
dnešní situaci nemáme dosud určitou tradici, jak tomu bylo ve vlasti
a nebo jak je tomu dnes v amerických farnostech. I způsob
pohřbívání je dnes jiný. Velký vliv na pohřbívání má jistě ta
skutečnost, že hrob zemřelého zde v emigraci není místem, kam
bychom se chodili za zemřelého pomodlit nebo si zašli u jeho hrobu
zavzpomínat..
Když jsem po 26. letech přijel domů, hned to první odpoledne jsem
šel na hřbitov k hrobu rodičů, kteří tam již oba odpočívali. I nyní,
když přijedu domů, vždy navštívím hrob rodičů, ale také se zastavím
u hrobů kněží, kteří mě učili náboženství, kterým jsem ministroval,
nebo na hrobech kamarádů a spolužáků. Hřbitov u nás je jako
nádherně udržovaná zahrada plna růží a jiných květin. I udržováním
a okrašlováním hrobů a našimi modlitbami a vzpomínkami
projevujeme svůj vděk a úctu drahým zemřelým. Myslím, že to zde
ve zdejších podmínkách není docela možné. Hřbitovy jsou často pro
nás nepřístupné tím, že jsou obyčejně daleko od našich domovů a
často, hlavně ve velkých městech, je zakoupení a udržování hrobu
finančně velkou zátěží. Pro tyto a jiné důvody i Církev dnes
dovoluje pohřeb žehem.
Pohřeb samotný je ale záležitostí do velké míry pozůstalých. Daleko
důležitější je pro nás se smrtí počítat a přijat ji jako důležitou součást
našeho života. Na smrt bychom se měli připravovat a počítat s ní
celý život. Smrti se žádný z nás nevyhne. Zde bychom si měli říci s
Jiřím Wolkrem „ smrti se nebojím, smrt není zlá, jen umírání je
těžké“. My, křesťané, však věříme, že smrtí náš život nekončí, ale se
jenom mění v život věčný. Tak, jako Kristus vstal z mrtvých, tak
také my z mrtvých vstaneme. Jak snadněji se umírá těm, kteří mají
pevnou víru ve vzkříšení, pevnou víru, že se na věčnosti setkají
nejen s Kristem, ale také s těmi, které měli rádi zde na zemi.
Zde je několik myšlenek, nad kterými se můžeme zamyslit:
PROČ EXISTUJE SMRT ?! K životu každého z nás patří
skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít. Nejrůznější
lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt
zrušit. Není smysluplné před tím zavírat oči.
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Proč existuje smrt, kde se vzala?! "Bůh neudělal smrt a nelibuje si,
když hynou živí", praví Bible. Smrt odporuje plánům Boha Stvořitele a
je "posledním nepřítelem", který má být přemožen. Smrt je následkem
odvrácení člověka od Boha - dárce života.
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTUSmrt zcela
odporuje našemu nehlubšímu určení a naší nejhlubší touze - po životě.
Náš odpor vůči smrti je naprosto oprávněný.
SMRT JE JIŽ PŘEMOŽENA Bůh k nám sestoupil v Ježíši Kristu a
otevřel nám skrze svou smrt na kříži a skrze zmrtvýchvstání cestu k
naplněnému životu. On mezi nás přišel, abychom "měli život a měli ho
v hojnosti" (Jan 10,10). Bůh je tvůrcem života! Ježíšovo
zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdou křesťanské víry. Svou
smrtí nás Kristus osvobozuje od hříchu a smrti. Svým vzkříšením nám
otevírá přístup k novému a plnému životu.
CO NÁSLEDUJE POTOM? Ježíš mluví o dvou formách života po
smrti: jedna je radost a plnost, druhá je prázdnota a bezútěšnost. Záleží
na každém jednotlivci, pro co se rozhodne.
"NEBE" V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí:
prožitky harmonie, bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje,
radosti, lásky atd.... Toto vše je jen předtuchou toho, co to znamená
"být v nebi", žít navždy "život v plnosti". Takto tušíme něco z
tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít, a které se
nám otvírá. Tajemství nové formy života."Co oko nevidělo a co ucho
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho
milují..." (1Kor 2,9).
"PEKLO" Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a

nenávisti. Člověk do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z
nás se ale do ní může přivést sám, když se uzavírá do sebe a říká
Bohu: "Já tě nepotřebuji, vystačím si sám..." Peklo neodporuje lásce
Boží, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůže násilím
vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je
důsledek odmítnutí Boha.
OSOBNÍ SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM JE CESTOU K ŽIVOTU

Ježíš Kristus říká: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já
jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít
navěky. Já jsem ta cesta, pravda a život!" (Jan 11,25. 14,1.6).
Vzkříšený Kristus je základem a zdrojem budoucího vzkříšení
člověka: Kristus vstal z mrtvých "jako první z těch, kteří zesnuli... Pro
spojení s Adamem všichni propadli smrti, ale pro spojení s Kristem
všichni budou povoláni k životu"
(www.christnet.cz)
4

Eva Milada Daniel
30.12.1937-7.12.2010.
Eva Danielová se narodila v Praze Václavu a
Boženě Koznarovým. Vyrůstala v pražských
Vinohradech. Po Únoru 48 byl podnik jejího otce
znárodněn a Eva byla nucena se jít učit do
„internátu“. Teprve později se dostala k divadlu a
odtud přešla k filmu. Hrála ve filmu „Zde jsou lvi“
a v „Případ Lupínek“.
V roce 1960 se seznámila s Františkem Danielem,
českým filmovým producentem, kterého si vzala za
manžela. V roce 1961 se jim narodil syn Martin. V
roce 1968, když Sovětský svaz napadl tehdejší Československo, byla celá
rodina právě na dovolené v Bulharsku. Okamžitě se vrátili zpět do Prahy.
Ještě před uzavřením hranic se jim však podařilo za pomoci amerických
přátel vycestovat z republiky do USA.
Eva pracovala krátkou dobu pro Neutrogana Company a věnovala se plně
potřebám rodiny. S tou se přestěhovali nejprve do Minnesoty a později do
New Yorku. Odtamtud se nakonec vrátili zpět do jižní Kalifornie a usadili
se v Palm Springs, kde v roce 1996 zemřel její manžel Frank. Eva se pak
přestěhovala do Albuquerque, New Mexico, kde žila až do smrti.
Posledních několik let bojovala se zhoubnou rakovinou úst.
Pohřeb se konal 15. ledna 2011 v Cathedral City.
BETTY ANN BURIAN
+17.11.2010
Born in Los Angeles in 1927, Betty Ann
Burian married and gave birth to three boys.
She was a very religious woman, taking great
comfort from her faith and Catholic practice.
She suffered from heart disease and cancer before her
death in November, 2010.
Her son Joseph, a dentist in
Los Angeles, has been a good
friend to our Mission and
vertises in Vestnik.
May you rest in peace.

ad-
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Marie Kment Baumgarten
21.11.1923 - 23.12.2010.
Marie se narodila 21. ledna 1923 v Třebověticích. Do katolické
školy u sester Uršulinek začala chodit v Bratislavě. Teprve později, když se celá rodina musela vystěhovat do Prahy v r. 1939,
maturovala na Lobkovicově gymnáziu v r. 1942. Pak pracovala
pro rodinu Kmentovou a v r.1947 začala studovat práva na Karlově universitě. Již příštího roku, 1948, se vdala za Přemysla Antonína Zdenka Kmentu. Po sovětské invazi emigrovala celá rodina
do Spojených států, kde v roce 1972 Marie ovdověla, když Přemysl zemřel v
Sherman Oaks, CA . V r. 1979 se Marie vdala po druhé a vzala si Henryho
Baumgartena, který zemřel v Santa Monica v r. 1997. V prvním manželství se
narodili syn Přemysl Antonín Ferdinand Kment a Mike a dcera Marie Eugenie
Zdenka, která zemřela v Monrovia, CA. V Kalifornii pracovala Marie hned po
příletu z Československa od r. 1969-79 jako claims examiner for Blue Shield.
Marie zemřela 23.12. v Santa Monica po delší nemoci zaopatřena svátostí
nemocných, kterou jí udělil O. biskup Petr Esterka.
“Odpočinutí věčné dej jí, o Pane, a světlo věčné ať jí svítí,
ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.”
EDWARD ONDERKA
13.11.1928 - 29.11.2010.
Narodil se ve Vídni 13.11.1928 českým rodičům. Ve
Vídni chodil do české školy. V 1945 se vrátil s rodiči do
vlasti a maturoval na Obchodní akademii. Po volbách v r.
48 s kamarádem utekl přes Mikulov zpět do Rakouska.
Byl krátkou dobu ve Vídni, pak v Německu a v r.1950 se
dostal lodí do Kanady. Jakmile dostal kanadské občanství začal pracovat na poště jako listonoš. Tam byl až do
důchodu.
V r.1952 se oženil s Loni, která pocházela z Německa a měli spolu 3
děti. Eda pracoval v jeho životě velice těžce. Byl šikovný a uměl si skoro vše
udělat a opravit sám. Ta těžká práce v mládí a doručování pošty ve sněhu a v
mrazu se mu postupem času vymstilo. Jeho zdravi bylo podlomeno.
Po několika návštěvách v Kalifornii se na doporučení lékaře v r.1955
sem do Kalifornie přestěhoval. Asi po roce si vzal za manželku vdovu, původem Italku, Mary. Z počátku se cítil zde v Gardéně velice dobře, ale po čase
se jeho zdravotní potíže vrátily. Na doktorovo doporučení byl Eda převezen
do soukromého ústavu, kde před smrtí přistoupil ke stolu Páně a 29. listopadu
zemřel.
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Při našich vánočních mších svatých Otec biskup rozdával dětem ve všech
kalifornských misiích dárky od Ježíška.

Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a
štěstí paní Věře Svobodové přejí
Irene Marlow a Zigi Teba

BLAHOPŘEJEME VÝHERCŮM NAŠÍ TOMBOLY
1. cenu- $200.00 vyhráli Lidia and Frank Onderka
2. cenu- $100.00 vyhráli Monika a Ferdinand Stachura
3. cenu- $ 75.00 vyhráli Marie a Karel Štípek

bratr Frank
5

Friends of Czech, Moravian, and Slovak Folklore in San Diego
Priatelia Cesko-Moravsko-Slovenskeho Folkloru v San Diegu
Present
First Czech, Moravian, and Slovak Festival in San Diego

JAN GROSSL
8.2.1922 - 24.11. 2010
Jan pocházel z Domažlic Po ukončení školní docházky pracoval v rodinné restauraci, kde se setkal se
svou budoucí manželkou Vlastou a její matkou.
Svadba byla v r. 1947 v Mostě. Do Spojených států
emigrovali manželé Grosslovi a jejich dcery Jana a
Vlasta v r. 1968. Nejprve si otevřeli coffee shop in
Santa Monica a později Bona sera restaurant v Glendale. Když později restaurant prodali, začali vařit
obědy jak pro naši českou katolickou misii, tak pro Sokol a Pasadenskou besedu. Často hostili i v jejich domě významné návštěvníky naší misie, na př.
O. arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera a biskupa brněnského Vojtěcha
Cikrlého. Když po návratu z návštěvy ve vlasti v r. 1997 Jendu trefila
mrtvice (stroke), byl nemocí trvale upoutan na kolečkovou židli. Bylo zřejmé
z jeho reakce, že věděl, co se kolem něho děje, ale nebyl schopen normální
komunikace. Bylo až dojemné s jakou úctou a radostí přijímal při mši svaté
Tělo Páně. Hlavně v posledních letech se nemoc zhoršovala a tak ho smrt
vysvobodila od dalšího utrpení.
“Jendo, vřelé Pán Bůh zaplať a odpočívej v pokoji, po boji!”

Saturday, February 19, 2011
Location:
Church Hall of St. John the Evangelist on the corner of Normal Street and
Lincoln Avenue (from 163, exit Washington east), 92103
Program:
2:30- 3:30 pm - Czech and Slovak Mass
3:30-5:30 pm - art and craft exhibition, traditional food, kids corner
5:30-7:00 pm - traditional Music and Dance Performance
7:00 pm - tombola/raffle followed by “zabava” free style entertainment
For more information call (619) 992-9831 (Anka)
Ahojte vsetci,
ako uz vsetci viete 19. februara budeme mat Cesko-Moravsko -Slovensky
festival v San Diegu. Chcela som vam len pripomenut ak by ste sa chceli
podielat na tomto podujati, alebo nejako pomoct obratte sa na Anku
Hradsky 619-992-9831. Tak isto ak by ste mali nejaku donation do tomboly, dajte mi vediet. (mozu to byt CS veci, ale nemusia) V januari urobime schodzku, kde to vyzbierame, aby nase pomocnicky mohli zacat
aranzovat. Tesime sa na vasu ucast a spolupracu.
Anka
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OTO SVOBODA
7.8. 1921 - 22.11.2010
Oto se narodil v Domažlicích v Čechách a od
mladých let byl znám jako Oto Foto díky jeho zálibě
ve fotografování. Tato jeho záliba se stala také jeho
celoživotním zaměstnáním. Vystudoval v Praze
Graphic Institude se specializací ve fotografování. Po
Únoru 1948 odešel do emigrace a v 1951 odjel do
Brazílie, kde pracoval jako fotograf pro Elite Magazine. Tam se seznámil se svou budoucí manželkou
Enoy. Po svadbě v r. 1957 spolu emigrovali do USA a usadili se v Los Angeles v Kalifornii, kde si Oto založil privátní studio. Pracoval ale mimo jiné i
pro API jako sportovní fotograf. Otův život byl ovlivněn jeho milující
manželkou Enoy a dvěma dětmi.
Oto Foto byl velice hrdý na to, že to byl on, který vyfotografoval v r. 1947
tehdejšího pražského arcibiskupa Josefa Berana nesoucího v průvodu
Prahou lebku sv. Václava. Tato fotografie se stala známou po celém
7
světě.
“Odpočinutí věčné dej mu, o Pane….”

