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Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,217
SD sbírka $376.00, na centr $165.00; LA sbírka $800.00, oběd $390.00;
na centr $35.00; SF sbírka $651.00, na centr $274.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,004.00
$1,000.00 (odměna pro biskupa), $400.00 (rent za Polish Center, SF church, a
farní halu v San Diegu ); $150.00 (auto); Věstník tisk : $190.00 +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!

Svatému Josefovi
Nevíme, kolik jsi osekal klád, nevíme, kolik jsi posbíjel krovů.
Víme, žes pracoval těžce a rád, od rána do noci, znovu a znovu.
Tak totiž pracují chudí lidé.
Nevíme, jaký byl tvůj denní plat, nevíme, zda jsi měl každý den
práci; možná měls někdy i s rodinou hlad, za vděk bral, co jíní z
přebytku ztrácí. Tak totiž žijí chudí lidé.
Nevíme, kdy byl tvůj poslední den, ani jak starý jsi šel smrti
stínem... Víme, žes miloval Nejčistší z žen i s jejím jediným
přesvatým synem.
Nevíme, možna‘, že... Nevíme, snad...
Mnohé se v minulých staletích ztrácí...
Víme, žes Boha měl nesmírně rád
a že ti na nebi lásku tvou splácí.
Josefe, dělníku sekyr a dlát,
Josefe, dělníku mozolných dlaní,
kéž nikdo na světě netrpí hlad,
kéž na tvou přímluvu Ježíš nás chrání.
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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.
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Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
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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

11

Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
BŘEZEN • MARCH
1 . za živé a zemřelé členy rod. Fuchsovy a Benadovy - Jiřina
2. + Marii Malinovu - Marie Dvorská, dcera
3. + Miloslava Maříka - manželka Edith
4. + Jeryho Špinku - Mike Vondruš
5. +Petra Vranu - manželka Jarka
6. + James Loudu -Hana Louda
7. + Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
8. + Tomíka Šacha (1.výr.+)- matka Dagmar
9. +Vlastu - sestru Miloše Pelce
10.+ George Martinku - Jean Hoard
11. za rodinu Smolíkovou - Hana Lauda
12. za Marii a Jaromíra Hrobařovy - rodiče Josef a Anna
13. +rodiče Annu a Jana Vadurovy - manželé Hrobařovi
14. +Joseph V. Reichert - manželka Jane
15. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
16. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
17. +Františka Kordače - John Schatz
18. +Evu Taxovou-Charvátovou (10.výr.+)- syn Honzík
19. +J.J. Vondráčka (3.výr.+) - manželka Elizabeta
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. +Mary Butchek - přítel
22. za uzdravení Jerryho Vody JUDr. - Doris a Danny Klega
23. +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
24. + Joe Homola - Doris a Danny Klega
25.+ Marii a Jana Hrobařovy - manželé Hrobařovi
26. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
27. + Marii Jordánovou - syn Pavel
28. + Miloše Halouzku JUDr. - Doris a Danny Klega
29. + Marii Baumgarten—syn Michael
30. + Eda a Marii Onderkovy - bratr Frank a Lidia
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Chcete-li dostávat Věstník v angličtině, dejte nám vědět na
adresu O. biskupa Petra, 344 Koch Ave., PLACENTIA, CA.
92870 - 1928 nebo na PETAEST@AOL.com

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Tu báseň o sv. Josefovi (str.2) napsal kněz, kapucin,
kterého jsem osobně znal a po sametové revoluci jsem
se s nim zase setkal Před několika léty zemřel. Byl to nenápadný,
ale velmi pracovitý řeholník.
Právě tento týden, kdy dostáváte náš Věstník, jsme slavili Popeleční
středu, tedy začátek postní doby. Ve farnostech po celém
křesťanském světě se lidé připravují po dobu 40.dnů na Velikonoce.
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí
nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému
odčiňování hříchů. „Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a
odříkání, držme se jich pevně a volejme ke Spasiteli: Hřešili jsme ,
Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi smiluj.“ (z východní
liturgie).
Abstinence (zdrženlivost, odepřít si) od masa jsme povinní se
zdržet na Popeleční středu, Velký pátek a každý pátek v postní době
a to všichni katolíci od 14. let.
Půst mají držet na Popeleční středu a Velký pátek všichni katolíci
od 18. do 59. let. Tito můžou jíst jen jedno plné jídlo denně a je-li to
nutné pro udržení síli a zdraví, další dvě menší jídla, ale jísti během
dne je zakázáno.
Ve většině farností je Postní doba připomínána farníkům nejenom
zdůrazňováním častou, pokud možno každodenní, účastí na mši sv.,
ale jsou pořádány duchovní obnovy a je zdůrazňována příprava a
účast na svátosti smíření (zpovědi). My tu příležitost nemáme. Přesto
bych vám, kteří trpíte nějakým neduhem, chtěl nabídnout svátost
pomazání nemocných. Často se dnes hovoří o „healing Mass“. Sám
jsem byl tak trochu nevěřící, pokud šlo o tuto mši svatou. Pak se ale
stalo, že jsem byl pozvaný do kostela sv. Antonína v Las Vegas
posvětit sošku Pražského Jezulátka. Byla to pro celou tamní farnost
veliká událost. Farnost byla nedaleko heren a byla prý vydržována
většinou z milodarů katolíků, kteří tam přišli splnit svou nedělní
povinnost. Když jsem tam přijel, bylo mi oznámeno, že soška bude
posvěcena po „healing“ mši sv. a já jsem měl být hlavním
celebrantem za účasti několika místních kněží. Sám jsem byl
zvědavý, jak to všechno dopadne. Po mši sv. jsem byl, ke svému
překvapení, požádán, abych nechal kratičce promluvit známého
„healing“ kněze. A pak při mazání věřících svatým olejem, který je
během roku užívaný pro udělování svátosti nemocným,
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Zpytování svědomí.
uvědomil, že ta „healing Mass“ není nic jiného než normální
mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných. V tom
smyslu budou naše příští, postní mše svaté, také „healing
Masses“, tedy mše sv. při kterých udělím pro ty z vás, kteří
trpíte nějakou nemocí, svátost nemocných.
Z našich
misií: V San Diegu u příležitosti naší mše sv. jsme po ní
měli, díky především naší Ance, která byla doma, na
Slovensku, členkou národopisné skupiny, velmi úspěšný
program složený z tanců, zpěvů, jídla a výborné nálady.
Někteří diváci přišli i na mši sv., ale hlavně po mši sv. se
programu zúčastnilo jistě kolem 250-300 lidí. Blahopřejeme k
tak velkému úspěchu a doufáme, že se podobná setkání budou
opakovat i v budoucnu. V San Francisku máme problém s
udržením našich mší sv. v tělocvičně u kostela Star of the Sea,
kde se zatím scházíme. Zdá se ale, že v poslední době, asi s
příchodem nového p.faráře, je dávaný důraz na to, aby
všechny farní organizace měly místo pro své programy. To je
pochopitelné a my, jako hosté, bychom měli mít pochopení
pro danou situaci. Bylo by pro nás možné začít naši mši sv.
až ve 2 hodiny?
P.S. Než jsem stačil dokončit tento Věstník, volal jsem Star of
the Sea faru a jediný volný čas pro naši „velikonoční mši“
jsem dostal v neděli, 10. dubna v 11:15 AM. Je to již druhý
weekend po naší mši sv. 27. března. Zatím nevidím rozumné

Tento článek je přeložen z My Life With
the Saints, napsaný James Martinem, S.J.
Ignác hovoří o jednoduché, ale velmi
účinem typu modlitby, která se nazývá
Zpytování svědomí.
Toto zpytování se skládá z pěti stupňů:
1.) požádáš P. Boha, aby byl s tebou.
2.) vzpomeneš si na všechno dobré, čímž dnes prošel a za co
jsi vděčný. Tvá vděčnost nemusí být za něco moc důležitého.
Může to být vděčnost ze telefonát, který jsi dostal od přítele,
nebo za dobré jídlo, nebo za dokončení těžké práce, kterou jsi
právě zkončil. I male věci jsou důležité: slunný den, osvěžující
spánek po obědě, úsměv dítěte. Poděkování za tyto věci ti
pomůže poznat Boží přítomnost v těchto věcech.
3.) krok je zamyšlení se nad celým dnem a rozpoznat, kde jsi
viděl Boží ruku a kde ne. Celý den prochází před tebou, jakoby
to bylo v kině. Když si vzpomeneš na někoho, kdo k tobě byl
přívětivý, můžeš si říci: “Ano, zde byl p. Bůh. A obráceně:
když si uvědomíš, žes s někym jednal povýšeně, můžeš si říci:
“Ne, zde jsem nejednal jako křesťan” a zde, přirozeně následuje
4.) krok: požádat o odpuštění za každý špatný skutek.
5.) krok spočívá v tom, že požádám P. Boha, aby mi dal sílu
prožít příští den zcela v jeho přítomnosti a pdle jeho
přikázáních. Ignác doporučuje, aby se toto zpytováná zakončilo modlitbou Otčenáše.
Zpytování je jednoduchá modlitba při níž si uvědomujeme kdo
jsme a co činíme. Je to o tom, že si uvědomujeme, že jsme
stale v přítomnosti Boží. Je to modlitba o níž Jesuita Walter
Burghardt napsal, že je to “dlouhý, milující pohled na realitu”.
A zpytování je právě toto: vidět Boha v realitě každodenního
života. “Nacházet Boha ve všech věcech” je stručný souhrn
Ignaciánské spirituality a zpytování je dobrá cesta začít žít
podle tohoto ideálu.
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Miloslav Mařík
Narodil se v Praze 28.6.1941. Měl jednoho bratra, který žije nyní v Míchiganu. V říjnu 1948 odešla celá rodina do
Francie protože babička z maminčiny
strany byla Francouzka. Usadili se v
Paříži, kde Miloš vystudoval. Jeho
záliba byla ve studiu jazyků a tak kromě
češtiny a francouštiny znal také angličtinu, němčinu, italštinu, portugalštinu a
španělštinu..V r. 1958 odešel do USA a
pracoval v Union Bank of N.Y. a později ve French Bank on Wall Street.
Tam se poznal s Edith, svou manželku,
která je francouzského původu. V srpnu
1970 se přestěhovali do Pennsylvanie a po pěti letech přišli do Kalifornie. Miloš pak pracoval 17 let pro IBM, kde měl velmi úspěšnou karieru díky jazykovým znalostem.
V roce 1988 utrpěl Miloš těžké zranění v automobilovém neštěstí, když
do nich ze zadu narazilo auto. Po tomto neštěstí se u Miloše objevila
nevylečitelná Parkinsonova nemoc. Ta se pomalu zhoršovala a Miloš jí
trpěl celých 22 let. Po boku mu stála a o Miloše pečovala jeho manželka
Editha. Miloš byl velkým přítelem naší misie v Los Angeles a několikrát
přišel i s manželkou na naše bohoslužby a náš český oběd. Milošova
manželka Editha je ředitelkou vyučování náboženství ve farnosti sv.
Norberta v Orange, CA.
Pán života a smrti si povolal Miloše k sobě 8. září 2010.
Miloši, odpočívej v pokoji, po boji.

Právě jsme se dověděli, že zemřel František
(Franta) Kordač.
Pohřební mše svatá se bude konat v kostele
Polského Centra, místa našich nedělních mší
svatých, v úterý, 15. března 2011, v 11:00 hodin.
Všichni, ale hlavně vy, kteří jste Frantu znali, jste
na tuto smuteční liturgii srdečně zváni.
Po obřadu bude lehké pohoštění.

Každá rodina na Hlučínsku nesla nějaký kříž.
Hlučínsko je nevelký svébytný region při polské hranici
severozápadně od Ostravy. Má bohatou historii, krásné lidové zvyky
a srdečné, pracovité obyvatele, jejichž křesťanská vira má dodnes
místo v životě měst a obcí. Hlučínsko je ale také regionem, kde lidé
bez zavinění prošli krutými traumaty. Především druhá světová válka
jím ublížila víc než jiným oblastem naší vlasti. Stáli v ní totiž na
německé straně.
JEDEN PŘÍBĚH ZA VŠECHNY
VdávaIa jsem se z lásky v máji roku 1938 a těšila se na šťastný
život,“ vypráví Gertruda Pachulová z Píště, která o sobě říká, že se
jako mnoho jiných zdejších obyvatel nikdy nepřestala cítit Češkou.
„Tehdy v okolí nebylo zaměstnání, a tak můj milý krátce po svatbě
odešel s dalšími muži do Dolního Slezska za prací. Přímo ze stavby
jej v devětatřicátém odvedli do Wehrmachtu. Na francouzskou frontu,
později do Finska, až nakonec zmizel v ruských pláních. Já zatím
doma porodila dcerku, starala se o hospodářství. V roce 1944 přijel na
dovolenou a já znovu otěhotněla. Jenže když od nás odešel podruhé,
jako by se za ním zavřela voda. S ostatními ženami jsem se mnoho
měsíců děsila listonoše, nosil tragické zprávy. Když válka skončila,
pátrala jsem přes červený kříž. Marně,“ pokračuje ve vyprávění
Gertruda Pachulová.
Mezitím přišly chvíle nevídané hrůzy. Bezprostředně po porodu
druhé holčičky čekal krvácející ženu úprk před dělostřelbou a bombardováním. Fronta jí vzala dům i všechno ostatní. Pak dlouhé týdny
skrývání před Rusy. Ze strachu ze znásilnění se zamazala páchnoucím hnojem, přestrojená za starou bábu. Mnoho měsíců žebrala se
dvěma dětmi o milosrdenství cizích lidí. Žena německého vojáka
neměla nárok na potravinový příděl. Žádný chleba, cukr, mouku.
Přitom dřela u zedníků.
„Nic mi nepomáhalo víc než víra, všechno jsem vydržela jen s
pomocí Boží. A protože jsem nikdy nepřestala prosit Matku Boží také za svého muže, nakonec se mi přece jen vrátil. Byl v ruském zajetí,
psal mi, ale nic nepřišlo. Doma musel nejdříve za trest pracovat na
šachtě. Tolik jsme oba zkusili a já se o něj zase musela bát! Pak si
našel ve Vítkovicích práci a začalo se nám dařit lépe, na svět přišla
třetí dcerka. Jenže zranění a jiné následky válečných útrap zanechaly
na jeho zdraví stopy a brzy nám umřel. Takový je můj příběh, vzorek
životů, jakých tu na Hlučínsku byly tisíce. Každá rodina si nesla
nějaký hořký kříž,“ smutně dodává Gertruda Pachulová.
5
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ŘÍKÁ SE TAM „NA PRAJZSKÉ“.
Skutečnost, že byli dlouho občany Pruska, dodnes připomíná všemi
užívaný lidový název regionu „Na Prajzské“. A z pruských dob tu
zůstal i smysl pro čistotu a pořádek. Do osudné sedmileté pruskorakouské války v závěru 18. století byla většina obyvatel Hlučínska
slovanská a jejich příjmení to dokládají. Během cílevědomé
germanizace pak na pruské straně hranic nemělo několik generací lidí
přístup do české školy. Přesto velká část občanů původní řeč
nezapomněla. Říkali si „pruští Moravci“. Pravdou je ale i to, že když
se po vzniku československa stali Hlučíňané jeho občany, ne všem se
to líbilo. Nebylo jejich chybou, že už uměli myslet jen německy.
„Kolaboranti a udavači se vyskytují všude na světě, nemohli chybět
ani za války a pozdější bolševické totality tady na Hlučínsku. Ale
většina lidí si zde určitě zachovala čest a slušnost, ať mluvili český
nebo německy. Pomohla jim k tomu víra,“ říká 87letý Josef
Nosiadek. Také on, ačkoliv se cítil Čechem, musel bojovat v německé uniformě. Nyní ale vzpomíná na vyprávění rodičů: „Když v
roce 1923 přišla do naší obce mezinárodní komise rozhodnout, zda
Píšť má také patřit na československou stranu, ukázali jsme jim
jedinečný důkaz. Kříže a sochy v obci, ať již byly z 18. nebo 19.
století, vesměs nesly nápisy v češtině. Když nás pak zabral Hitler,
nechalo kolaborantské vedení obce všechny české modlitby a odkazy
z pomníků vysekat,“ vysvětluje Josef Nosiadek.

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude v SOBOTU, 19. BŘEZNA.
BŘEZNA. Mše sv. tentokrát
začíná již ve 4:00 hod. odp. ve farní hale St. John Parish na rohu ulic
Normal a Lincoln. Po mši sv. budeme mít besedu a pohoštění..
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 20. BŘEZNA.,
BŘEZNA., v 1:15 hod.
odp., v Polském Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po
mši sv. bude podáván oběd a párky.
V SAN FRANCISKU bude příští mše
mše svatá v NEDĚLI, až 27.
27.
BŘEZNA,
BŘEZNA, 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 Velikonoce: SF 10. SD 23.

LA 24.

DOMOV JE JEN JEDEN
Vláda Spolkové republiky Německo se už dlouho snaží vynahradit
obyvatelům Hlučínska válečné i poválečné strádání. Kdo z nich se
přihlásil k německé národností, získal právo na imigraci. Mnoho lidí
tak odešlo do Německa, jiní německý pas využívají jako
ekonomického pomocníka, protože s ním v cizině nepotřebují
pracovní povolení. Většina Hlučínských však zůstala doma. „Mohla
jsem také s dcerami odejít, bylo to lákavé, protože v Německu bychom určitě měly snadnější život. Ale domov je jen jeden a my jsme
přece Češky! Dnes jsem vděčná Bohu, že jsme zůstaly a že
zanedlouho budu moci složit hlavu tady, do rodné hroudy,“ uzavírá
svůj příběh věrná pišťská farnice Gertruda Pachulová, která se v Píšti
nedávno dožila 90 let, Detail z jejího neobvyklého života přinášíme
dnes i v rubrice Bůh v mém životě (na str. 4).
Stranu vytvořil VAcLAV ŠTAUD
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PŘEJEME VÁM HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ!
Dne 12. února 2011 byli oddáni Bert a Lucie Lindsey v kostele Polského Centra v
Yorba Linda, CA. Oddával je O. biskup Petr Esterka. Svědkové byli Frank a
Lidia Onderkovi.
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