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

KALIFORNIE DUBEN / APRIL 2011

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY.

BŘEZEN / MARCH 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $1,628.00
SD sbírka $158.00, na centr $65.00; LA sbírka $491.00, oběd $309.00; na
centr $.00; SF sbírka $670.00, na centr $326.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,054 00
$1,000.00 (odměna pro biskupa), $450.00 (rent za Polish Center, SF church, a
farní halu v San Diegu ); $150.00 (auto); Věstník tisk : $150.00 +264.00
(postage).

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
V SAN FRANCISKU bude VELIKONOČNÍ mše
mše svatá JIŽ v NEDĚLI,
10.
10. DUBNA,
DUBNA, v 11:00 hod. v SÁLE kostela STAR OF THE SEA, 4420
Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.
V SAN DIEGU: bude VELIKONOČNÍ MŠE v SOBOTU, 23. DUBNA.
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 pohoštění a
besedu.
V LOS ANGELES bude VELIKONOČNÍ mše sv. v NEDĚLI, 24.
DUBNA v 1:30 hod. odp., v Polském Centru, 3999 Rose Drive, Yorba
Linda, CA 92886. Po mši sv. bude PRO DĚTI EGG HUNT a bude
podáván oběd a párky.
N.B.: Pokud přinesete velikonoční pokrmy, rád je po mši sv. požehnám.

Mše sv. příští měsíc budou : SD 21.

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!
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.

LA 22. SF 29.

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
2

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

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
DUBEN • APRIL
1 .za + Marii a Josefa Nečasovy
2. za + Franka Cupala
3. za + Mia Oplatka (10výr +) - přátelé
5. za +Joseph V. Reichert - manželka Jane
6. za + Miroslava Kovalčíka (výr+ 2000) - manželka Ilena
7. za +Marii Jordánovou - syn Pavel
8. za + Jima Frolíka - Aška s rodinou
9. za +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za +Jana Grossla - Vlasta s rodinou
12. za +Miroslava Kemra (10.výr+) - manželka Joan
13. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
14. za +Jaromíra Gavendu - sestra Marie Dvorsky
15. za +rodiče Štíchovy a Zrzavých - Aška a Láďa
16. za + Evu Danielovou - synové Martin a Michal
17. za + Raymunda Dvorského - manželka Marie
18. za +Franka Marlow - manželka Irene
19. za + Jiřinu Kroupovou (5.výr.+) - přátelé
20. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. za +Petra Vranu - manželka Jarka
22. GOOD FRIDAY NO MASSES SAID
23. za + Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
24. za +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
25. za +Vlastu - sestru Miloše Pelce
26. za +Friedu Dohnalovou
27. za + Franta Kordač e- přátelé
28. za + Františka Hortvíka
29. za + Miladu Kozakovou - přátelé
30. za + Alfred Srnka - manželka Bertha

Memorial - za Frantu Kordače
od Jan Schatz, Yvonne Masopust, Zdena Cizek, Mirek
Vondrus, Eva a Susie Riesner, a Dana Matula.
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Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Postní doba je pro nás, pro křesťany, přípravou na
Velikonoce. V liturgii jsme vyzváni na Popeleční středu,
abychom se zamyslili nad smyslem našeho života, když
při popelci nám kněz říká: „Pomni, člověče, (to jest Petře, Marie,
Jakube, Jaroslave...), že prach jsi a v prach se obrátíš“. A pak první
neděli postní se při mši sv. čte evangelium o tom, jak se Ježíš
připravuje na poušti na své poslání a jak je ďáblem pokoušen, aby
ho zvyklál od jeho úmyslu sloužit svému nebeskému Otci a tak
ukázat i nám cestu ke spáse. Ta spočívá ne v bohatství, slávě,
dominaci jiných, ale ve službě jiným, obětováním se za jiné, tak jak
to svým životem zde na zemi ukazuje Kristus. Pomáhal jiným,
potřebným, nemocným. Sloužil jiným - umýval nohy svým
učedníkům před Poslední večeří, jako znak služby a obětavosti.
Nakonec byl ochoten nejenom trpět, ale dát i svůj život za naši
spásu. A přes ono hrozné utrpení, když už umíral na kříži, byl ještě
schopen odpustit těm, kteří ho zabíjeli. Když umíral na kříži řekl:
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Smrtí však život nekončí,
ale se jen mění v život věčný.

Evangelia nám říkají, že brzy ráno šly ženy k Ježíšovu hrobu, aby
nabalsámovaly jeho tělo. Když však přišly ke hrobu, jeho tělo tam
nenašly. Co uviděly byl odvalený hrobní kámen a hrob byl prázdný.
Vzkříšení, Velikonoce začaly bez nich!
Ježíš vstal z mrtvých před východem slunce. Zázraky a naděje se
stávají než je můžeme spozorovat nebo si je představit. Bůh pracuje
daleko rychleji, než my si dovedeme představit, když je ještě tma a
než my si dovedeme uvědomit, co se vlastně stalo. Ale Vzkříšení se
blíží.
A ještě než se rozednilo, náš Vykupitel ježíš Kristus vstal a vyšel z
hrobu, žije a je mezi námi, volá nás, abychom byli i my lidmi zázraků
a nositeli naděje. My, věřící křesťané, jsme lidé mající naději, jsme
lidé plni života. Věříme, že vzkříšení nám dává naději, že tak, jako
Ježíš vstal z mrtvých, tak také my jednou z mrtvých vstaneme.
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ANEŽKA ČESKÁ
S 1211 PRAHA
† 1282 PRAHA
800. výročí narození
Svatá Anežka Česká byla
dcerou
krále
Přemysla
Otakara 1, Zaslíbil ji následníku císaře Fridricha H., pozdějšímu
králi Jindřichu VII., a poslal ji na dvůr Babenberků do Rakous, aby
se naučila dvorským mravům. Leopold VI. Babenberský však
přemluvil císaře, aby dal svého syna místo Anežce jeho dceři
Markétě; atak byla poslána zpátky do Cech. Přemysl Otakar I.
odpověděl na tuto urážku vpádem do Rakous.
Anežka však už dávno toužila vstoupit do kláštera, ale pro otcův
odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230. Příkladem jí
byli František a Klára z Assisi, kteří opustili vznešené příbytky
svých ródičů a bydleli v klášterech menších bratří a sester na okraji
města, kde se dělili s chudými o jejich úděl. Mezj pražskými
minority byli dva mniši, jeden z Wormsu, druhý Dětřich z Kutné
Hory, kteří Anežku doporučili svaté Kláře, jež k ní našla brzy tak
srdečný vztah, že ji nazývala „polovinou své duše“. Uchovaly se
čtyři láskyplné listy, které napsala Klára Anežce. Týkají se fundace a
vnitřního uspořádání kláštera klarisek, které Anežka v Praze
založila; klarisky jsou ženská odnož františkánů. Z jejího podnětu
postavil její bratr Václav I. klášter, zvaný Ceské Assisi, jehož první
abatyší se stala Anežka. Tam byla roku 1282 pohřbena, ale její hrob
nebyl dosud přes usilovne patrani objeven. Při ženskěm klášteře byl
současná založen menší klášter františkánů, což vedlo k postavení
dvou sousedících kostelů, sv. Františka, ženského, a sv. Salvátora,
mužského. Neobyčejný význam v tom rozlehlém komplexu budov
měla nemocnice, jejíž špitální bratrstvo povýšil papež Alexandr IV.
na řád křižovníků s červenou hvězdou.
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Klášter klarisek, jehož srdcem i duší byla Anežka, měl takovou
přitažlivost, že do něho vstupovaly dcery nejvyšší české šlechty,
které vyrůstaly v hojnosti, nadbytku, a nyní vedly život krajní chudoby, odříkání a pokání. Brzy musily být v Cechách zakládány
pobočky a hnutí přesáhlo do Polska; za Josefa II. byl klášter roku
1782 zrušen.

Ing. František Kordač, inženýr chemie,
se narodil 24.02.1934 jako starší ze dvou dětí
v zámožné pražské rodině, jeho prastrýc Arcibiskup František Kordač byl prvním
československým arcibiskupem.
Své dětství prožil v době nacistické okupace
a později po komunistickém převratu byl
majetek rodiny znárodněn a František byl pro
špatný rodinný původ komuni tickým
režimem persekuován. Po dokončení vysoké
školy nemohl pracovat ve svém oboru
potravinářství, ale musel pracovat v oboru
archeologie.
Ve 33 letech proto opustil Československo a vycestoval do USA. Zde pracoval jako potravinářský chemik v Hunt Wesson foods a také u Baskin and
Robbins, ve svém oboru pak pokračoval jako inspektor zemědělství Státu
California.
František byl vzdělaný, oblíbený a rád trávil čas s přáteli, a to zjména v okruhu kamarádů kolem Sokola. V Česku měl stále mnoho přátel, jak mezi
spolužáky, tak i ze sportovní obce vodáků a turistů. Se svými přáteli vedl
dlouhé telefonické rozhovory.
V poslední době se jeho zdravotní stav bohužel zhoršoval natolik, že se nedokázal samostatně pohybovat, a smutek z bezmoci jej velice deptal. Zemřel náhle v den svých 77. narozenin 24.02.2011.
Zádušní mši celebroval pan biskup Petr Esterka v polském centru 15.
března 2011.
Vřelým slovem se rozloučili Jan Schatz, Yvonne a Luděk Masopustovi a
Mirek Vondruš.

Toto auto, Lincoln 1983, stříbrné barvy, ve výborné kondici, bylo
věnováno naší misii ing. Frankem Lizecem. Pane inženýre, srdečné díky
za tak pěkný dar. Líbí se vám? Auto je na prodej přes E-bay.
9
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BŮH V MÉM ŽIVOTĚ

Blahořečení papeže Jana Pavla ll.

Gertruda Pachulová

Papež Benedikt XVI. uznal zázrak připisovaný Janu Pavlu II, čímž se
otevřela cesta k blahořečení bývalého papeže, což je poslední krok před
jeho kanonizací (prohlášením ho za svatého). Vatikán oznámil, že
blahořečení se bude konat v Římě ve svátek Božího milosrdenství, který
letos připadá na neděli, 1. května.
Blahořečením získáva kandidát titul „blahoslavený“, ale ne ještě svatý.
Tradičně modlitby a přímluvy za blahoslaveného byly vedeny jen v jeho
místní farnosti či diecézi, ale vzhledem k tomu, že Jan Pavel II. je tak
populární po celém křesťanském světě a nejenom v Římě a jeho rodném
Polsku, očekává se, že lidé se za něho a k němu budou modlit po celém
světě.
Aby někdo mohl být prohlášen za svatého, je k tomu potřeba dvou
zázraků. Jeden je dost jen pro blahořečení. Je to proto, že zázraky na
přímluvu svatého jsou důkazem, že tento světec je opravdu v nebi a tak je
schopen vyslyšet prosby těch, kteří ho žádají o pomoc.
Zázrak, který byl papežem uznán za pravý se stal, když francouzská
řeholní sestra Marie Simona-Pierre, která měla agresivní formu
Parkinsonovy nemoci v r.2001 a její spolusestry se modlili k Janu Pavlu
II. po jeho smrti v r. 2005 za její uzdravení, zmíněná sestra jednou večer
napsala na lístek v červnu 2005 jmeno Jana Pavla II. a když se druhý den
ráno probudila, byla uzdravená a mohla pokračovat pracovat jako dětská
ošetřovatelka.
U
příležito
sti
svatořeč
ení
Anežky
české v
listopad
u 1989
msgr.
Esterka
rozmlou
vá s
papežem
Janem
Pavlem
II.
8

Skončila válka a já s obavami čekala na manželův
návrat. I když byl Cech, jako říšský občan Hlučínska
musel narukovat do německé armády a na ruské frontě
se ztratil. Jeho jméno nebylo mezi padlými ani
zajatými. Měsíce plynuly, nikdo už mi nedával naději,
ale já jsem se nevzdávala a stále se za jeho návrat
modlila. Jednou jsem měla živý, velmi živý sen. Můj
milý mi v něm řekl: „Potřebuji tvoji pomoc. Jdi do
Hrabyně na pouf a pros tam Pannu Marii. Jen ona mi
může pomoci, abych se dostal domů.“ Poslechla jsem a
obě děti vzala s sebou. Když jsme si v Hrabyni klekly
před oltář, rozplakala jsem se. Přišel ke mně kněz a
ptal se, co se mi stalo. Vylíčila jsem mu svoje trápení a
on to za chvíli při kázání zopakoval před celým kost
elem. Rek! to tak krásně, že se v tu chvíli rozplakalo i
mnoho dalších žen. A pak se modlily s námi.
Vrátila jsem se domů s novou nadějí. Za krátký čas,
to už ale od války uplynuly dlouhé čtyři roky, jsem byla
zase s dětmi prosit za manžela v našem kostele. Když
jsem se otočila k odchodu, uviděla jsem, jak on stojí
vzadu pod ků-rem a dívá se na nás. O své mladší
dcerce vůbec nevěděl, jeho oči byly rozšířené údivem.
Já jsem se nedokázala pohnout, i hlasivky mi ztuhly od
strachu: Není to jen krutý sen? Vypjatou chvíli ukončil
radostný výkřik mladší dcerky: „Já už mám tatínka!“
Domyslela si, že je to on, vždyť jsem jí o něm často
vyprávěla. Teprve pak jsme se přivítali my dva a mohli
si vysvětlit všechno důležité. Od té doby vím, že Bůh je
velmi mocný a dokáže splnit každou vytrvalou
modlitbu. Zvláště když se za nás přimlouvá jeho Matka.
Zasáhl Bůh
také do
vašeho
života?

Napište
nám o tom!
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ZE ŽIVOTA MISIE
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Nahlédnutí do Turecka
Maria Peterková
Tak a jedeme! A kam jedeme? To je úplně jedno.
Hlavně, že jedeme. Potřebujeme ujet té každodenní rutině.
Aha. Tak teda jedeme. A kdy? Co nejdříve! Teď? Ještě
ne. Trvalo dalšího půl roku, než jsme mohli té rutině
opravdu utéci. To víte, ještě nejsme v důchodu a
škola také děti, alespoň v naší rodině, pořád volá...
Těch šest měsíců čekání bylo peklo, ale pak ten
únik stál za to. Vybrali jsme si zemi pro nás dost exotickou -Turecko.
Jednak jsme tam ještě nikdy nebyli a potom, pokud jsme chtěli vidět
v létě naší Terezku, která si brala kurs malovaní v Istanbulu, tak nám nic
jiného nezbylo.
Nasedli jsme do letadla v Praze, když se už stmívalo a těšili se
na západ slunce z výšky. Let měl trvat asi tři hodiny, takže času dost na
hezké pokoukání.
S napětím jsme vystoupili z letadla a plni odhodlání dát této
zemi ještě jednu šanci jsme se nechali taxíkem odvézt do našeho hotelu
ve staré části Istanbulu. Jeli jsme jak o život a přestože uličky byly
uzoučké, křivolaké a tma jako v ranci, tak nás místní řidič bezpečně
dovezl do cíle.
Do postele jsme všichni padli jako zabití, abychom se příštího
rána probudili do kouzelného výhledu na starostaré mešity, minarety,
parky, moře a lidské hemžení zalité žhavými slunečními paprsky.
Paráda! Další plusko bodík. S velkou vervou jsme se vrhli do víru
velkoměsta, kde žije hlava na hlavě (14 milionů obyvatel), a které je
přeplněno neuvěřitelnými památkami, neznámým jídlem a pouličními
prodavači nabízejícími vše možné i nemožné. Pro nás to znamenalo
neodolatelné pokušení vše prozkoumat hned teď a vše najednou.
Pojednou jsme si ale uvědomili, že dnes máme dvacáté třetí výročí
svatby, a že bychom za ta krásná léta prožitá spolu a čtyři dcery k tomu
(Terinku, Karolínku, Veroniku a Tínku) rádi poděkovali a to nejlépe
modlitbou v kostele. A rázem se náš výběr, kde a jak začít poznávat
Istanbul, zúžil na docela malý okruh, ale s velkým pytlem problémů. Kde
najít, uprostřed samých mešit, nějaký kostel a k tomu, pokud možno,
ještě katolický. Bloudili jsme, hledali jsme, ptali jsme se, ale kde nic tu
nic. Najednou jsme zabočili do malé postranní uličky a ejhle!
Za vysokou kamennou zdí, uprostřed vysokých stromů a
bujných keřů nebojácně vzhlížely k nebi dvě kostelní věže. Vzali jsme za
kliku, ale bylo zamčeno. Co teď? Najednou k nám plaše přistoupil nějaký
neznámý muž a lámanou angličtinou se nás ptal, jestli se chceme
podívat dovnitř. Málem jsme mu ruce zulíbali. Mělo to ale háček. Takový
ten malý turecký háček. Museli jsme zaplatit 30 tureckých lir, což je asi
20 amerických dolarů, jako vstupné do kostela. Bez mrknutí jsme to rádi
zaplatili. Byl to neuvěřitelný pocit mít šanci se pomodlit na křesťanské
půdě. Po chvíli jsme se začali rozhlížet po kostele a připadal nám
funkční.

Začali jsme se pomalu vyptávat našeho tajemného průvodce na tento
Kristův ostrov uprostřed muslimského moře. Dozvěděli jsme se, že se
nacházíme v anglikánském kostele, který byl vysvěcen v roce 1868 a od té
doby tu slouží nepřetržitě svému poslání, včetně péče o uprchlíky. V roce
1991 tu při muslimských nepokojích a útoku na kostel přišli o život tři
zdejší farníci – mučedníci... Rázem jsme dostali neuvěřitelný respekt, úctu
a obdiv k tomuto místu. Najednou nám došlo, proč byl náš průvodce
zpočátku tak nesměle opatrný ve svém počínání. Zkrátka to tu nemají
nejjednodušší.
O několik minut později jsme se ocitli na ulici Istiklal, kde jsme
s překvapením objevili dva italské katolické kostely kousíček od sebe –
kostel Panny Marie a kostel sv. Františka z Asissi. Všude jsme s radostí
trousili modlitby díkuvzdání a tak si bezvadně vyplnili naše přání k výročí.
Celý den jsme slavnostně zakončili pořádnými porcemi výborné
zmrzliny v nedaleké cukrárně. To ale není jen tak si dát zmrzlinu
způsobem, který jsme do teď znali: „vyber si co chceš, natočím ti, naberu ti
a už honem běž!“ Kdepak! To je přímo představení. A nejlepší je, že vás
vtáhnou do děje ať chcete nebo ne. Jednak zmrzlinář loví tu božskou
ňamku velkou tyčí, která je zakončená jakousi špachtlí, a potom si s vámi
hraje jak kočka s myší k velkému pobavení kolemstojících a přihlížejících.
Tu mu jakoby padá celá porce někomu na hlavu, tam zase vám chce
nabídnout ochutnávku a v poslední chvíli si to rozmyslí a ucukne, potom
krouží tou zmrzlinovou tyčí nad hlavou i s porcí sladké lahůdky pro vás.
Člověk s napětím sleduje jak to dopadne. Samozřejmě že dobře. O tom
není pochyb. Jen teď se vám sliny sbíhají mnohem víc, protože nápad
střídá nápad a akrobatické kousky neberou konce.
...pokračování....

LA 20. února 2011

Naši ministranti
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