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

KALIFORNIE KVĚTEN / MAY 2011

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude v SOBOTU, 21. KVĚTNA. Mše sv. tentokrát
začíná ve 4:00 hod. odp. ve farní hale St. John Parish na rohu ulic
Normal a Lincoln. Po mši sv. budeme mít besedu a malé občerstvení.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 22. KVĚTNA., v 1:15
hod. odp., v Polském Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA
92886. Po mši sv. bude podáván oběd (svíčková a knedliky) a párky.
V SAN FRANCISKU bude příští mše svatá v NEDĚLI, až 29.
KVĚTNA, 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: Piknik LA 12. ČERVEN

Jan Pavel II . . .

DUBEN / APRIL 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $3,342.00
SD sbírka $642.00, na centr $300.00; LA sbírka $1,545.00, oběd $503.00;
na centr $25.00; SF sbírka $652.00, na centr $437.00 .

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!
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”.
Please check out our website again. It is up to date and there are new
pictures and stories. We have had hits from several states in the US as
well as the Czech Republic and Australia. www.czechchurch.org
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
ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než
veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít starch. Kristus

Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org

po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám:

LOS ANGELES
Předseda:

“Nebojte se!” Tato slova potřebujeme dnes možná
vice, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého
světa. A tento někdo je Laska … Jen on se může plně
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zaručit za slova “Nebojte se!”

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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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
KVĚTEN • MAY
1 .za + rodiče Marii a Jana Hrobařovy - manželé Hrobařovi
2. za + Miloše Maříka - manželka Edita
3. za + Annu a Jana Vaďurovy - manželé Hrobařovi
4. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
5. za +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
6. za + Miladu a Václava Vilímkovy - dcera M. Jednorožec
7. za +Petra Vranu - manželka Jarka
8. za + Marii Wagner a Hedy Srnka - Bertha Srnka
9. za +dceru Marii a syna Jaromíra - manželé Hrobařovi
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za učitele Josefa Hercíka - dcera Jana Límová
12. za +Miladu Kozákovu - Věra Svobodová
13. za +Ing. Jiřího Hercíka - sestra Jana Límová
14. za + učitelku Annu Hercíkovou - dcera Jana Límová
15. za +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
16. za +Jeroma Ministera - Miroslav Kašpar
17. za + synovce Jana Hercíka - Jana Límová
18. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. za + Ing. Tomáše Olsona - snacha Jana
20. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
21. za +Dr. Drahoslava Líma - manželka Jana
22. za +Karla Dvořáka - manželka Zdenka
23. za +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
24. za + rodiny Kašparovy a Ministerovy - Miroslav Kašpar
25. za +Annu Ministerovu - Miroslav Kašpar
26. za +Zdenka Šafaříka - manželka Libuše a dcera Jana
27. za členy rodiny Tomečkovy z New Yorku
28. za + členy rodiny Sedláčkovy - Václav Sedláček
29.za + Joseph V. Reichert - manželka Jane
30.za + Alfred Srnka - manželka Bertha
31.za + Václava Pavelku - Věra Svobodová
CERVEN • JUNE
1. za + Marii Jordánovou - syn Pavel

Memorials od paní Věry Svobodové ze Miladu Kozákovou a
Václava Pavelku.

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Tyto řádky píši den před odletem na misijní cestu do
Austrálie, kde máme také několik našich center. Má
první zastávka bude v Sydney, kde se setkám s krajany ve
slovenském kostele příští neděli. Jak možná víte v Austrálii máme
již jen staršího kněze, kapucína O. Hrdinu, který byl poslaný do
misií na ostrovech kolem Filipín. Když se přestěhoval do Austrálie
měl pro tamní naše krajany-uprchlíky mše sv. v různých větších
centrech. Nyní žije na odpočinku v klášteře v Melbourne a
několikrát za rok slouží mše sv. na naší Šumavě. Oficiálně ale v
Austrálii již českého misionáře nemáme. Nikdy jsme tam také
neměli žádnou českou farnost, i když českých kněží se tam
vystřídalo dosti. Vždy však pracovali v austrálských farnostech a
krajanům sloužili jen jakoby „navíc“. Tentokrát se s krajany setkám
v Sydney v pěkném slovenském kostele, kde je farářem mladý
slovenský kněz, bývalý inženýr, který teprve v Austrálii vstoupil do
semináře, velmi úspěšně dokončil studia a byl vysvěcen za
austrálskou diecézi. I on má austrálskou farnost, ale navíc udržuje i
farnost slovenskou, která má kostel, faru a velkou halu. Tam
jedenkrát za měsíc má O. Petr i jednu mši sv. pro nás, Čechy a
Moravany. Mimochodem, O. Peter mluví také výborně česky.
Hned po návratu z Austrálie budeme mít naše mše sv. zde v
Kalifornii. První weekend v sobotu to bude mše sv. v San Diegu a v
neděli zde v Polském Centru Jana Pavla II. Příští neděli pak bude
mše sv. v San Francisku.
Mnozí jste měli zájem o mé zdraví, hlavně pokud jde o ten nádor
„na mozku“. Musím ale ten nález více upřesnit. Ten nádor není
přímo na mozku, ale vedle mozku. Lékaři takový nádor nazyvají
„maningioma“. Nádor je poměrně malý, v průměru jen 2.9cm. Byl
nalezen jen náhodou. Často takový nádor prý dorůstá i do průměru 7.
až 8. centimetrů. Nádor je „benign“, tedy není zhoubný či
rakovinový a je nad levým okem, kde se dá prý lehce operovat. Po
poradě se dvěma lékaři-specialisty jsme se dohodli, že operaci
podstoupím až po svých cestách do Austrálie a do ČR, kde se
zúčastním také pouti a oslav spojených s 200. výročím narozenin
svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Zde v USA byl
nejprve misionářem kolem Niagarských vodopádů a později se stal
biskupem ve Philadelfii, kde zemřel na infarkt v poměrně mladém
věku. Svatý Jene, oroduj za nás!
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MILADA KOZAKOVÁ

Jistě si pamatujete,
že jako každý
biskup, i já jsem byl
vázán církevním
právem při dovršení
75. let života zříci se
své funkce, což jsem
učinil. Zde vidíte
odpověď na mou
rezignaci. Ta byla
přijata, ale jsem
žádan, abych v praci
pokračoval pokud
nebude nalezena
náhrada.
Tož, s pomocí Boží,
pokračujme ve své
práci....

Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo
zesmuli ve spojením s ním. A jako pro svoje spojení s Adamem všichni
propadli smrti,tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou
povoláni k životu.

Narozena
30. října 1922.
v Československu

Zemřela
30. března 2011
v Glendale, California

Pohřeb byl
v pátek, 15.dubna 2011
Bishop Peter Esterka, officiating

VÁCLAV PAVELKA
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za našeho
zemřelého bratra Václava a posilni naši naději, že
jako Tvůj syn vstal z mrtvých, vstane k novému
životu i on a ze se u tebe znovu shledáme.
Narozen
16. srpna 1914
v Československu

Zemřel
7.dubna 2011
v Glendale, California

Pohřeb byl
v pátek, 15. dubna 2011
Bishop Peter Esterka, officiating
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chránit poutníky před případnými rušiteli klidu.
Nebylo nám jasné, zda mají na mysli ochranu křesťanů před
jinověrci, protože před žádnými jinými křesťanskými památkami či kostely
jsme vojsko připravené k akci neviděli. Ale zpět k Panně Marii. Traduje
se, že v této oblasti žila komunita prvních křesťanů. Celkově tato církev
věří, že Panna Maria zemřela v Jeruzalémě. Zdejší obyvatelé ale
odjakživa věřili, že zemřela zde u Efesu a od raných dob křesťanských
vždy slavili 15. srpna jako den Nanebevzetí Panny Marie. Je zajímavé,
jak byl tento domeček, tedy pěkně velký dům na naše poměry,
znovuobjeven. Na začátku 19. století žila v Německu řádová sestřička
Anna Kateřina Emmerichová, která měla kromě darů stigmat i vize, ve
kterých přesně popsala nejen poslední místo pobytu a úmrtí Panny
Marie, ale také události, které provázely objevení jejího prázdného hrobu
sv. Tomášem. Podle popisu v těchto vizích se vydal na konci 19. století
francouzský kněz Gouyet hledat ono místo, které k velkému překvapení
všech skutečně nalezl. Po mnoha letech nejistot a dohadování o pravosti
této lokality, byla vložená námaha korunována úspěchem ve formě
prohlášení tohoto místa za poutní papežem Pavlem VI. Od té doby sem
proudí nepřetržité davy poutníků z celého světa. Výjimkou nebyl ani Jan
Pavel II a Benedikt XVI stejně jako Pavel VI, kteří posvětili toto vzácné
místo svou přítomností během svých pontifikátů. Mše svatá se tu slouží
každou neděli v 10 hodin ráno pro případ, že byste se jednou octli někde
poblíž.
Odsud už je to jen co by kamenem dohodil do Selčuku, kde
strávil poslední chvíle svého života svatý Jan, apoštol zvaný „miláček
Páně“, což připomínají zbytky baziliky nesoucí jeho jméno a hrob, ve
kterém je pohřben. Ve zdejším okolí také napsal své Evangelium a
Zjevení, takže toto místo dýchá biblickou atmosférou důležitosti, která
nás každodenně provází při čtení těchto řádků. Zkrátka – výjimečné a
nezapomenutelné místo.
Zde jsme ukončili výpravu po stopách Písma svatého a opět se
plně ponořili do radovánek světského života. Rozhodli jsme se
prozkoumat světoznámé horké prameny ve vesničce Pamukkale a
doufali, že na nás blahodárně zapůsobí a popřípadě nás i zkrásní stejně
jako v to kdysi doufala bájná Kleopatra, podle které tu je pojmenován
jeden pramen. Co se krásy týče tak tedy nevím, nevím, protože pořád ty
vrásky v zrcadle vidím, ale co se odpočinku týče, tak to byla paráda.
Nutně jsme to potřebovali, protože cesta sem i tam nám dohromady
trvala sedm hodin a to navíc přes vesnice od červené k červené, protože
sem po většině dálnice nevede. A kde vede, tam po vás chtějí
nekřesťanské mýtné, o kterém vám neřeknou dopředu a výši si
přizpůsobují podle momentální nálady. Nevyměkli jsme. Seděli jsme u
výběrčího půl hodiny a nechali za sebou auta troubit v zácpě, až panáček
a jeho kolegové konečně pochopili, že nejsme žádná ořezávátka, a že
s námi musí zacházet slušně a hlavně spravedlivě. Trpělivost a pevné
nervy zvítězily a my jsme hrdě projeli bez neférově vyžadovaného
poplatku. Zkušenost k nezaplacení, to mi věřte!

MŠE SV. VENKU NA ZAHRADĚ VELEHRADU K OBĚDU
STEAK NEBO KUŘE NA
GRILLU 2:30- 5:00.
HUDBA, BESEDA, TOMBOLA
KOUPALIŠTĚ PRO ZÁJEMCE.

Upozornění:
V červnu bude mše sv. již 12.6. a po ní budeme mít náš misijní
PIKNIK. V minulosti jsme měli misijní piknik na zahradě u
Oberreiterů. Nyní, když máme Velehrad a poslední akce se tam
většině zúčastněných líbily, bude náš piknik opět na zahradě, ale
našeho Velehradu. Také letos, jako v minulosti, se bude podávat
STEAK a nebo KUŘE. Cena za jednu porci bude $15.00, když si
jídlo objednáte předem poštou a přiložíte šek. Jinak je cena za
porci $ 18. Obědy se budou musit objednat předem.
Přineste si plavky a ručník.
I(We) will attend the June 12 annual Mass (1:30PM) and picnic (2:305PM) at Velehrad:
Send with check, made out to RC Czech Mission, to: Bishop Peter
Esterka, 344 Koch Ave, Placentia, CA 92870 by June 8.

Name:____________________________________________
Preferred entree @ $18.00 at the door; $15.00 with reservation
per person: ____Steak ——Chicken
Tel.number: ______________________________________
Amount enclosed: _________________________________
I/We can help with o Bring gifts for tombola, o Sell tickets for
meal and games, o Come early to decorate and set up serving areas, o Assist with setting up and taking down chairs and tables
o Bring side dishes and desserts, o help serve, o Entertain.

(dokončení příště).
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DOVOLENÁ V TURECKU
(pokračování z minulého čísla).

LA Easter Sunday Mass and Egg Hunt
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Konečně jsme se odrazili od
břehů Evropy a během půl hodiny se
ocitli v Asii. Nevím, co jsme čekali.
Zřejmě nějakou šokující změnu
krajiny, jídla nebo jazyka, protože
p o d v ě d o m ě s p oj u j em e t e n t o
kontinent s kulturou zemí, jejichž písmo připomíná vysypaný pytel
voňavého čaje. Ono ale nic! Žádné překvapení, žádná změna.
Posilnili jsme se výborným sýrem, olivami, jogurtem a okurkami a
vyrazili do prvního historického města hned za rohem: do Tróji.
S překvapením zjišťujeme, že tu je pěkně nahuštěno. Ono totiž leží
devět Trój na sobě, podle toho jak běžel čas a přibývalo historie, tak
se tu vrstvilo město na městě, až z toho je pěkných pár metrů
vykopávek do hloubky i do šířky. Pochopitelně nejznámější je Trója
díky Heleně, dřevěnému koni a Peloponézským válkám. Chca
nechca jsme museli tohle světoznámé místo opustit, abychom šli
vstříc dalšímu velikánu historie – Aristotelu.
Našli jsme ho v malé vesničce Assos pár kilometrů od Tróji,
kde založil svoji filosofickou školu a kde na nás jeho nestárnoucí
odkaz jukal na každém kroku. Romantický vzhled kamenné vesničky
ještě umocňoval již tak silný historický zážitek. Po dlouhém dni plném
zážitků jsme padli k zaslouženému odpočinku. Jenomže nám nebyl
dopřán, protože nás v jedenáct hodin večer probudila modlitba
z místního minaretu. Nesla se okolím jako vlna, před kterou nebylo
úniku. Dlouho nám zněla v uších než se nám podařilo znovu usnout.
Jenomže ejhle, ve čtyři ráno se tato zbožná chvilka opakovala.
Nemám nic proti modlitbě jakéhokoli náboženství, ba naopak, ale
nucené modlení v takhle nekřesťansky brzkou hodinu je i na mě
kapku silné kafe. A podle reakcí , které se ozývaly z ostatních
domečků přeplněných turisty, jsem rozhodně nebyla sama. Po
nečekané snídani ještě téměř za tmy jsme vyrazili přes velkoměsto
Izmir až do vesničky Guzelčamli, kde jsme se utábořili v hotelu
Faustina a nemohli se dočkat, až se vypravíme do nedalekých míst
naplněných biblickou historií. Nejprve jsme vyrazili do Efesu, odkud
se kdysi šířily dopisy sv. Pavla místním. Není tu nic, co by
připomínalo toto nadčasové psaní. Žádná zmínka o tak velké biblické
osobnosti, přestože tu sv. Pavel prý strávil tři roky svého života.
To však neplatí o Panně Marii, která žila a zemřela
v domečku, který je vzdálený jen asi 8 kilometrů od Efesu. Přivedl ji
sem sv. Jan, kterému byla svěřena do péče samotným Kristem přímo
na kříži těsně před smrtí. Hned po příjezdu do tohoto zajímavého
místa nás obklopila nádherná atmosféra pohody, přestože nás vítaly
samopaly namířené na nás. Místní vojsko je prý vždy připraveno
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