KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY
Jan A. Zemanek, Attorney
P.O. Box 93
Trabuco Canyon, CA 92678
(949) 709-1757

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

Chateau Properties
Acupuncture - Herbs

Nadia Marie Harding, Lac, MScOM
Primary Care Provider
10030 Limerick Avenue Charsworth, CA 91311

ItsTreatableAcuHerbs@yahoo.com

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

www.czechchurch.org
Milan Kyncl, Attorney

Dr. Joseph Burian
General Dentistry
12665 Washington Blvd., Ste 107
Los Angeles, CA 90066

Phone: (310) 398-9012

MARTA JONEC, REALTOR

Notary Service ● Translations of Documents
● Court and Personal Interpreting

Century 21 Beachside

VLADI BENESOVSKY
REALTOR ASSOCIATE, dre #01750946.

Prudential California Realty
23530 Hawthorne Blvd., Ste 100
Torrance, CA 90505
Direct: 310-791-3516
Cell: 310-920-3105

JOHN V. VOSTENAK
10% Discount SLEVA KRAJANÙM

Cs Community News at : WWW.CSPLANET.COM

Real Estate Broker * Loan Broker *

Tel: (626) 445-0123 X 244 Mobil: (626) 674-1330

Fax: (626) 445.9612 *

john@Johnvostenak.com
www.johnvostenak.com
C-21 Ludecke Realty – Arcadia

DARINE “DEE” KLEGA, SFR
Short Sale & Foreclosure Resource
Coldwell Banker Residential
(818) 540-4088
www.DeeKlega.com
Now representing in the Czech Republic

“Greater love than this has no man, than to give
his life for his friend…”

12832 Garden Grove Blvd, Ste. 240
GARDEN GROVE, CA 92843

818 882-9765

Business 949-702-1779
Home Office 949 218-0018

VĚSTNÍK

ČESKÉ
Katolické Misie

A. P. HORAK
373 N. Western Ave. # 7
Los Angeles, CA 90004

IN THIS ISSUE

Phone: 323 464 1249

4 Simple Steps to Earn Money from
the Czech Republic and Retire with
a Secure Steady Income
For Information 888-943-9960

Stania Rensberger
SanDiego 619-296-3910
srensberger@gmail.com

Pre-Paid Legal Services, Inc.
Clay Crichton
Dagmar Crichton
Independent Associates ▪ Small Business Specialists

San Francisco, California
Office: 415-931-5436; Cell: 415-216-8883

dagmarcrichton@prepaidlegal.com
www.prepaidlegal.com/hub/dagmarcrichton

Travel Center
Long Beach—Jana 562.498.1280
e-mail veverka@aol.com

Santa Monica—Eva 310.396.8781

2 Mass schedule
for August
Life of M. Kolbe
3-5Bishop writes
about outgoing
and incoming
presidents
6-7 Memories from
June picnic
8 RIP Mila Svatos
Letter from O.
Rajec
9 RIP F. Kokta
10 Mass Intentions
for August

August 14 is the feast day of
Saint Maximilian Kolbe

evaslovacek@verizon.net

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

KALIFORNIE SRPEN / AUGUST 2011

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude mše svatá v SOBOTU, 13. srpna.
srpna. Mše svatá
začíná ve 4:00 hod. odp. ve farní hale St. John Parish, která je na rohu
ulic Normal a Lincoln. Po mši sv. bude beseda a malé občerstvení.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 14. srpna., v 1:30 hod. odp.,
v Polském centru Jana Pavla II., na 3999 Rose Drive, Yorba Linda . Po
mši sv. bude podáván oběd a párky.
V SAN FRANCISKU bude příští mše
mše svatá v NEDĚLI, až 21.
21. srpna,
srpna, 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: ZAŘÍ: SD 10, LA 11, SF 18.
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Maxmilián Kolbe se narodil v roce 1894 v Polsku. Studoval v Římě,
kde také přijal kněžské svěcení.
V roce 1939 Hitler obsadil Polsko. Statečný Maxmilián byl v r. 1941
zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v Osvětimi
Jednoho dne se stalo něco strašného. Velitel tábora se domníval, že při
práci uprchl jeden z vězňů. Vybral proto deset mužů, kteří měli být pro
výstrahu ostatním popraveni. Čekala je krutá a pomalá smrt hladem a
žízní v podzemním bunkru. Jeden z nich, polský otec dvou synů
František Gajowniczek, začal plakat a nařikat: „Co bude s mojí ubohou
ženou a s mými malými dětmi!“ Maxmilián zaslechl jeho nářek.
odhodlaně vystoupil z řady a nabídl za něj svůj život. Maximilián
odhodlaně zopakoval: „Jsem katolický kněz a nabízím za něj svůj život.
Má ženu a děti, kteří ho potřebují.“ Po chvíli napjatého ticha velitel
tábora přikývl. Maxmiliána odvlekli. Gajowniczek byl zachráněn.
Deset mužů pak bylo uvězněno celé dva týdny bez jakéhokoli jídla a
pití v temném bunkru, dokud jeden po druhém neumřeli. Nakonec dal
jeden z dozorců na kost byhublému knězi smrtící injekci. Bylo to 14.
srpna 1941. Maxmiliánu bylo 47 let.

ČERVEN / ČERVENEC 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,145.00/ $915.00
LA piknik: sbírka $1,005.00, oběd $1,140.00; na centr $134.00;
By mail: SD:$110
LA/OC: $730 SF: $75 na centr $25.00 .

Měsíční výdaje misie: $1,414. 00/ $1,000.00
$1,000.00 Bishop’s salary; 0.00 (rent za Polish Center (200), SF church
(250), a farní halu v San Diegu (50); 0.00 (travel to SF, gas, car
maintenance); 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”.

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

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

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

LOS ANGELES
Předseda: John Krato
Víceprezident: Frank Blazek
SAN FRANCISCO
Předseda: Jan Dedek
Víceprezident: Daniel Botcha

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com
(562) 984-9243

(714) 993-6963
(650) 321-9298
(415) 883-3974

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
CERVENEC • JULY

20. za +Bob Estes - Bertha Srnka
31. in gratitude for successful surgery
SRPEN • AUGUST
4. za + Frances Kokta - Petr Král s rodinou
5. za + Annu a Jana Vaďurovy - manželé Hrobařovi
6. za +Milo Fabiána - manželka Alena
7. za + Přemysla Tůmu - dcera Elizabeta Khodabakhshi
8. za + Miroslav Marik - manželka Edith
9. za +Karla Dvořáka - manželka Zdenka
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za +Františku Koktovou - Jiřina Cymbálová
12. za +Jana Dobiáše - Jiřina Cymbálová
13. za +Marii Jordánovou - syn Pavel
14. za + Milušku Svatošovou - manžel Mirek
15. za +Mirku Miksovou (4.výr.+) - manžel Frank
16. za +Vlastu - sestru Miloše Pelce
17. za +Marii a Josefa Nečasovy
18. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. za +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
20. za +Bernarda Hrušku (výr.B-day) - manželka Paulette
21. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
22. za +Petra Vranu - manželka Jarka
23. za +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
24. za +Hedy Srnka - Bertha Srnka
25. za +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
26. za +Jiřího Peřinu - Doris a Danny Klega, přátelé
27. za +Marii a Jaromíra - děti manželů Hrobařových
28. za +dobrodince
29. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
30. za +Marii a Jana Hrobařovy - Anna a Josef Hrobařovi
31. za +Františka Esterku - příbuzní
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Nebylo by to úplné, kdybych neoděkoval dodatečně také
těm, kteří jste darovali ještě „navíc“dary hlavně do kuchyně
a tak jste značně přispěli k úspěchu našeho pikniku.
Pán Bůh zaplať!

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
U příležitosti misijního pikniku poděkoval otec biskup
panu Františku Onderkovi udělením diplomu a pamětní
medajle za více jak sedmiletou službu předsedy naší losandělské misie.
Pánové Jan Krato (L) nový prezident a Frank Blažek (R), víceprezident,
přijali jejich nové funkce a spolupráci potvrdili podáním ruky.
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Změny ve vedení v našich misiích v Los Angeles a v San Francisku.
Přes sedum let byl předsedou naší misie pan Fratišek (Frank) Onderka.
Během jeho „tenure“ jsme mimo jiné slavili 40. výročí existence misie,
byly pořádány taneční zábavy, zakoupili jsme náš Velehrad, převedli
jsme slavení Eucharistie (mší svatých) z farnosti sv.Norberta do
Polského centra Jana Pavla II. v Yorba Linda atd. Při této příležitosti
bych chtěl poděkovat jak Frankovi, tak jeho manželce Lidii, která mu
vždy stála věrně po boku v jeho činnosti pro misii. Pán Bůh Vám
odplať Vaši obětavou a nezištnou práci pro naše společenství!
V San Francisku skončil svou službu jako prezident ing. Ivo Plachý,
který převzal svou funkci po panu Karlu Dvořákovi. Spolu se svou
manželkou Evou, organistkou při našich mších svatých, byli skálou, na
které stála naše misie. Jejich obětavá služba zaručovala klidný běh
misie. Jen Ivův důchodový věk a přestěhování se k synově rodině
způsobyli, že jsme je ztratili. Přes velkou ztrátu pro nás, Vám, Ivo a
Evičko, přejeme zasloužený odpočinek a hodně radosti s vnoučaty.
Slibujeme Vám, že na Vás budeme pamatovat především v modlitbách.

FRANTIŠKA KOKTOVÁ
1918 - 2011
Františka Koktová, rozená Sváčková se narodila v Zahradě Hrobské
blízko Pacova, v chudobné části České
republiky. Její otec byl stolařem a otcem
sedmi dětí. Františka byla nejmladší v
rodině. Po maturitě v pacovskem gymnáziu se přestěhovala do Prahy, kde dostala práci v pojišťovně.
Později se seznámila s Bohuslavem Koktou, mladým policejním kadetem, za kterého se
provdala.
Po Únoru 1948, kdy se dostali k
vládě komunisté, odešli mladí manželé do ci- ziny. Nejprve žili
nějakou dobu v lágru v Německu a pak v Itálii. Když v r. 1951
našli sponzora v USA, který jim zaručil práci na ranči, přijeli do
Ameriky. Brzy ale poznali, že na těžkou práci na ranči nejsou dosti
silní a proto odjeli do Chicaga. Přestože přijeli oba manželé zdraví
do Ameriky, Bohuslav dostal TBC a přišel o jednu plíci. Bohuslavova nemoc byla ale příčinou toho, že se znovu rozhodli vrátit do
Kalifornie, kde si v Los Angeles koupili domek. Bohuslav pracoval
jako machinista pro ITT a Františka jako quality inspector v
lékárenskem průmyslu.. Přesto, že manželé Koktovi neměli děti,
pomáhali především svým příbuzným doma ve vlasti. Účastnili se
také krajanského života přes Českou katolickou misii, Pasadenskou
Besedu, Sokol a SVU.
Ke konci jejího života byla Františka nemocná, ale dožila se
požehnaného věku. Zemřela po přijetí svátosti nemocných smířena
s Pánem Bohem.
“Odpočinutí věčné dej ji, Pane, a světlo věčné ať jí svítí,
ať odpočívá ve svatém pokoji! Amen.”
4 Simple Steps to Earn Money from the Czech Republic
and Retire with a Secure Steady Income

For Information 888-943-9960
Above: A medal for achievement was awarded to outgoing president of the San
Francisco Mission, Ivo Plachy and wife Eva in June.
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EMILIA (MILUŠKA)
SVATOŠOVÁ
September 18, 1919June 16, 2011
A tak zůstává víra, nadéje,
láska - ale největši z té trojice
je láska.
1. Kor. 13,13

Po dlouhém, ale marném zápase s rakovinou prsu, Miluška Svatošová
zemřela 16. června 2011 ve věku 91 let. Její nádherný úsměv a milující
srdce budou chybět především jejímu drahému manželovi Miroslavovi,
jejím příbuzným a přátelům. Miluško, nikdy na Tě nezapomeneme.
Miluščiným přáním bylo, aby její tělo bylo darováno pro vědecký výzkum
Science Care in Arizona.
Prosím, pamatujte na Milušku ve vašich modlitbách.
Ze srdce Vám děkuje Miroslav Svatoš, manžel.

Milý predseda Misie v Los Angeles
Ako členka Misie v San Diegu sa na Vás obraciam o pomoc.
Pani sekretárka na návšteve v San Diegu spomínala, že pozná
zopar členiek misie, ktoré by mohli stědro podporit MISIU pre
velmi chudobné deti v Indii, ktorú organizuju a viacere roky
spravuju slovenski katolicki kňazi „Spoločnost Ježišova “. Najbližšia
misijná cesta organizovaná do Indie bude teraz v auguste 2011.
Potrebne su prispevky na vzdělavanie a internátné ubytovanie, stravu
atd. pre najchudobnejší deti Indie. Taktiež už vybudovali i nemocnicu a
dalšie objekty. Viac o živote tejto Misie na Web stranke:
www.misiaindia.sk
Na tuto misiu odchadza v auguste aj moja sesternica Mana Bednarova,
ktora žije na Slovensku a touto cestou Vas tiež prosi o pomoc, či
hladanie sponzorov. Podrobnejšie informacie možete získat aj
telefonicky. Adresa je
Provincialat Spolocnosti Jezisovej, Panska 11, P.O. Box 173, 81499
Bratislava, Slovakia- tel. # 02/59200400, faX# 02/592 00420
Za všetku pomoc a stedrost vopred dakuje Olga Rajec Mgr.
8

Tak, jako každoročně, i letos jsem byl pozvaný, abych se zůčastnil zasedání České biskupské conference. Tentokrát tato
zasedání začala o deset dní dřive a ne na Velehradě, jak je tomu
tradičně, ale v jižních Čechách v Prachaticích, kde se před 200
lety narodil svatý Jan Nepomuk Neumann. Ten se stal prvním
mužským svatým zde v Americe. Přijel sem jako seminarista,
kterého v Čechách nechtěl vy- světit na kněze ani pražský arcibiskup, ani biskup českobudějovický. Ptáte se proč? Protože
téhdy pro dalšího kněze nebylo místo. Jak se situace od té doby
změnila! Seminarista Jan, který přijel lodí do New Yorku, byl
vysvěcen na kněze hned druhý den po příjezdu a byl poslán jako
misionář do severní části státu New York, do oblasti Niagarských
vodopádů. Tam velmi zdárně působil hlavně mezi katolíky
německého a irského původu. Zakládal katolické školy, stavěl
kostely, založil 40.hodinovou pobožnost v mnoha farnostech.
Později se stal redemptoristou a byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Tam zemřel na srdeční mrtvici v poměrně mladém věku v
pověsti svatosti. Za svatého byl prohlášen v r. 1977.
Svatého otce zastupoval na těchto oslavách v Prachaticích cardinal Rigali, arcibiskup filadelfský.
A nyní o mé operaci, která bude či už byla 28.7. v St. Josephś
Hospital v Orange, Ca. Při náhodné prohlídce mi našli v hlavě,
ale ne na mozku, nádor v průměru 3 cm. Mnohdy jsou tyto
nádory až 7-8 cm v průměru. Nádor není zhoubný. Je nad levým
okem a tedy dosti pří -stupný. Nyní, kdy píši tyto řádky, jsem již
plně připravený operaci podstoupit. I když operace není prý moc
nebezpečná, přece jen bych vás rád požádal o nějakou tu modlitbičku za zdar operace. Pán Bůh zaplať.
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FOTOS Z PIKNIKU 2011
The largest group ever since we began holding our picnic in Placentia showed up for the annual barbecue and fundraiser on June 12. Steak or chicken was served
from the grill.. Shown (L) are Kuba Oberreiter and Petr David. Below right: Of the many who attended, only a portion are shown in the driveway of Velehrad. The place
for our annual photo was changed from beside the pool to the driveway because the deck was too wet for safety. Swimmers, especially children, enjoyed the pool all afternoon.

Nothing good would happen without the kitchen volunteers. Shown below
are (from left) Anna Dobes, Dana Leimberger, Maria Batlik, Maria Kletecka.
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Below: New president John Krato visits with Milos and Libby Pelc, along with Caroline
Jelinek, Jirina Cymbal, and Agnes Brozek (clockwise).
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