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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude mše svatá v SOBOTU, 10. zaří.
zaří. 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, 11. zaří.
zaří. ., v 1:30 hod. odp.,
v Polském centru Jana Pavla II., na 3999 Rose Drive, Yorba Linda . Po
mši sv. bude podáván oběd: vepřové, knedlík a zelí a nebo párky.

Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,812.00
SD sbírka $360, LA sbírka $1,033.00, oběd $267.00; na centr $20.00;
SF sbírka : $752.00, na centr $894.00, oběd 400.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,002. 00
$1,000.00 Bishop’s salary; $500.00 (rent za Polish Center (200), SF church
(250), a farní halu v San Diegu (50); $270.00 (travel to SF, gas, car
maintenance); Věstník tisk : $150.00 +242.00 (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”.

V SAN FRANCISKU bude příští mše
mše svatá v NEDĚLI, až 28.
28. zaří.
zaří. , v
11:00 hod. v SÁLE kostela STAR OF THE SEA, 4420 Geary Blvd.,
San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.

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

Mše sv. příští měsíc budou: ŘÍJEN: SD 22, LA 23, SF 6.
listopad.

YOUR TRUST OR WILL: Please

Na titulní stránce tohoto Věstníku je zobrazena sv. Ludmila, jak
vyučuje svého nejstaršího vnuka, svatého Václava. Dnes víme, že
manželé kníže Bořivoj a jeho žena, sv. Ludmila, se nechali pokřtít na
moravském Velehradě samotným sv. Metodějem. Do jaké míry tento
křest chápal Bořivoj, není nám známo. Sv. Ludmila vzala však tento
křest velmi vážně. Nebyl to pro ni jen liturgický úkon, ale snažila se v
každodenním životě žít podle Evangelia. A to v její době nebylo
lehké. Čechy v té době byly ještě do velké míry pohanské.
V opravdové křesťanské víře a v lásce k slovanské bohoslužbě
vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, nýbrž i svého
vnuka svatého Václava, za něhož v době jeho nezletilosti i vládla.
Svatá Ludmila může být i dnes vzorem pro naše rodiny nejenom
ve staré vlasti, ale i zde, mimo vlast. Rodiče často vyrůstali bez znalostí potřebných k předávání víry svým potomkům. Sami neměli
možnost se účastnit náboženské výchovy. Proto by bylo dobré, kdyby
si rodiny uvědomily důležitost náboženství pro život jejich dětí. Sv.
Ludmila nám svým příkladem ukázala, jak se víra dá předávat z
pokolení na pokolení. Svatá Ludmilo, oroduj za nás a za náš národ!
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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
SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

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

LOS ANGELES
Předseda:

John Krato

kratoj6@verozon.net

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

viceprezident: Frank Blazek
SAN FRANCISCO
Předseda: Jan Dedek
viceprezident: Daniel Botcha

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

mblazek4121@sbcglobal.net

(650) 637-1798
E-mail: jandedek@comcast.net
(415) 883-3974
E-mail: bohousek@att.net

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ZÁŘI • SEPTEMBER
1. za + Jima Frolíka (9.výr.+) - Aška s rodinou
2. za + Jamese Loudu - manželka Hana
3. za + Magdalenu Greenbergerovou (18.výr+)- manžel Silvestr
4. za + Milušku Svatošovou - Franta Klojda
5. za + rodinu Smolíkovu - Hana Louda
6. za +Františku Koktovou - Marie Dvorská
7. za + John (Jana) Dobiáše - sestra Hana s rodinou
8. za + Miroslav Marik (1.výr.+)- manželka Edith
9. za Franka Vajdíka(75.B-day) v Chatham, Canada - Joe Kocáb
10. za +George Martinku - Jean Hoard
11. za +Emilii Křížovou - syn Vladimír
12. za +Miroslava Kovalčíka - manželka Ilena
13. za +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
14. za + Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
15. za +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
16. za + Marii a Josefa Nečasovy
17. za +Raymunda Dvorského - manželka Marie
18. za + Bohuslava Ulricha (+20.5.11) - sestra Marie Wimmerová
19. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
20. za O.Vojtěcha Cikrleho (u příležitosti jeho 65. narozenin)
21. za +Veronica Sujak - Jean Hoard
23. za + Ludmilu Hudečkovou (5.výr+)- dcera Milada Vegvary
24. za +Jana Filípka - přátelé
25. za +Marii Jordánovou - syn Pavel
26. za +Marii Wagner - dcera Bertha Srnka
28. za +Petra Vranu - manželka Jarka
30. za o. Jaroslava Popelku (24.výr. +)

Memorial za Bohuslava Ulricha, který zemřel po těžké nemoci
20. května 2011 v Praze ve věku nedožitých 76. let jsme dostali
od jeho sestry Marie Wimmerové, MUDr. Veroniky
Šimánkové, dcery a Honzíka, syna.
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September 8th marks the 170th anniversary of the
birth of Antonin Dvorak. On September 25, at 10
am, Archibshop Dominik Duka of Prague, will
celebrate a Mass in Washington, D.C. at the Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception Crypt Church (Lower level). Dvořák’s
Mass in D Major, “Lužanská” will be performed.
This event commemorates also the 200th anniversary of St. John Neumann’s birth

Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Na straně 5. tohoto Věstníku je článek uveřejněný nedávno v Katolickém týdeníku o tom, jak jedné dubnové
noci v r. 1950 svezli pochopové komunistické Státní bezpečnosti do
premonstráckého kláštera v Želivě 464 kněží, aby je zde uvěznili a tím
je izolovali od věřících, kteří pak zůstali bez kněze. Té dubnové noci v
r. 1950 zavřeli a uvěznili komunisté celkem kolem 7.000 kněží a řeholníků v tehdejším Československu. To byl jen jeden z mnoha “řezů”,
kterými se komunisti snažili kontrolovat a zničit vliv Církve v naší
vlasti.
Nedávno jsem se dostal do debaty o postavení katolické Církve u
nás doma s několika návštěvníky z ČR zde v USA. Ač tito turisté se
přiznali, že občas jdou do kostela, vlivem toho, že za komunismu se
neměli možnost učit náboženství a do kostela šli jen nanejvíš o
velkých svátcích nechápou, proč se dnes katolíci stále domáhají dostat
zpět komunisty zkonfiskovaný majetek a pod. Při tomto rozhovoru
jsem si najednou uvědomil, že tito lidé si vůbec neuvědomují do jaké
míry se komunisti snažili a stále, tím že jsou ještě ve vládě, snaží i
dnes zabránit Církvi v její činnosti. Tito lidé, katolíci i nekatolíci, si
dnes neuvědomují, že církve a hlavně katolická Církev, měla před
válkou i po ní úžasný vliv na lidi. Téměř v každé vesnici byl kostel, ve
větších městech jich bylo i několik. Církev vlastnila školy, nemocnice
a jiné instituce. V každé farnosti byl alespoň jeden kněz, který křtil,
vyučoval náboženství, připravoval na další svátosti: první zpověď,
první sv. přijímání, sňatky, naštěvoval nemocné a pohřbíval zemřelé,
Tím měl úžasný vliv na své farníky. Toho si byli komunisti velmi vědomí a proto, když se chystali po válce převzít ve vlasti moc, připravili
se nejenom znárodněním těžkého průmyslu, zavedením Jednotných
zemědělských družstev (JZD)na vesnicích a nakonec znárodněním
všech podniků, i holičství, obchodu potravin či opravny kol. Proto
bylo pro ně samozřejmé, že hned od začátku vyhlásili boj proti všem
náboženským skupinám, ale hlavně proti katolické Církvi, která byla
u nás nejsilnější a nejvlivnější institucí. Její učení závisí na víře v Boha
a to marxisté nemohli potřebovat pro své vlastní zájmy. Proto museli
Církev zničit a to i za cenu krve, nejenom majetku.
Já osobně jsem se setkal s pronásledováním Církve v mé rodné farnosti, kde již v r. 1949 byl komunisty zavřen a odsouzen na 15 let
žaláře (odseděl si přes 11 let a brzy na to za podivných okolností zemřel) náš p. farář, Jaromír Pořízek, známý svou podporou chudých
farníků během války. Právoplatní biskupové byli odstranění a na jejich
3
místa byli dosazení komunisté jejichž cílem bylo Církev zničit..

Dne 25. srpna jsme slavili svátek sv. Ludvíka, který se stal r. 1226 po
smrti svého otce Ludvíka VIII. francouzským králem. Při modlitbě
breviáře mi napadlo, že dopis krále Ludvíka svému synovi, který po něm
převzal vládu, mohl být psán sv. Václavovi jeho otcem, vévodou
Vratislavem. Protože v září slavíme svátek sv. Václava, rád bych se o
tento dopis podělil s Vámi a to proto, že jsou v něm zachyceny základy
křesťanského života, které jsou nakonec stejné jak pro krále, tak také
pro jednoho každého z nás.

Z duchovní závěti svatého Ludvíka synovi Filipu Smělému, svému
nástupci na francouzském trůně.
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Nejdražší synu, především ti dávám naučení, abys miloval Pána,
svého Boha, celým svým srdcem a celou svou silou, neboť bez toho
není spásy.
Synu, musíš se vyhýbat všemu, o čem víš, že se to Bohu nelíbí, to
znamená každému smrtelnému hříchu; raději musíš strpět všechna
možná muka, než abys udělal nějaký smrtelný hřích.
Dopustí-li Bůh na tebe nějaké utrpení, musíš to ochotně snášet,
děkovat za to a chápat, že je to k tvému dobru a že sis to snad
zasloužil. A dopřeje-li ti Bůh nějaký úspěch, musíš mu pokorně
děkovat a dávat pozor, aby tě přitom nezkazila pýcha nebo něco
jiného, neboť nesmíš to, cos od Boha dostal, obrátit proti němu nebo
ho tím urážet.
Zúčastňuj se rád a zbožně bohoslužeb církve, a v kostele se měj na
pozoru, aby ses nerozhlížel, zbytečně nemluv, ale zbožně se modli k
Bohu ústy nebo rozjímáním v srdci.
Měj soucitné srdce vůči chudým, ubohým a trpícím, a podle
možnosti jim poskytuj pomoc a útěchu. Za všechna dobrodiní, která
ti Bůh udělí, mu vzdávej díky, aby ti Bůh mohl dát ještě více. Vůči
svým poddaným jednej spravedlivě a neodchyluj se od spravedlnosti
vpravo ani vlevo; a vždycky bud‘ spíše na straně chudého než
bohatého, dokud nebudeš s jistotou znát pravdu. Starej se o to, aby
všichni, nad nimiž budeš mít moc, a především osoby církevní a
řeholní, žili pod ochranou spravedlnosti a pokoje.
Buď poslušně oddán naší matce římské církvi a nejvyššímu
veleknězi jako duchovnímu otci. Usiluj o to, aby byl z tvé země
vymýcen každý hřích, a zvláště rouhání a bludy.
Nejdražší synu, nakonec ti dávám požehnání, jaké může dát milující
otec synovi. Svatá Trojice a všichni svatí ať tě chrání od všeho
zlého. Ať ti dá Bůh milost, abys konal jeho vůli, a tím mu sloužil a
vzdával čest, abychom po tomto životě společně dospěli k němu a
mohli ho vidět, milovat a chválit bez konce. Amen.

Za Janem Dobiášem
1923 - 2011
Hornice zmlkla,
S ní srdce všech, kdo ho znali.

Jan byl povolán před trůn
Stvořitele dne 6. července 2011 v
Bellefonte, Pennsylvania, kam se se svou manželkou
Jindřiškou před necelými dvěma roky přestěhovali. Ačkoliv
žil v Kalifornii po čtyřicet let, v duchu toužil dokončit svou
životní pout‘ v kraji, který mu přírodou a kulturou připomínal
rodnou zem. Měl však též obzvláště na mysli, aby zabezpečil
snažší život své ženy u dcery Blanky, kdyby odešel. Tak se i
stalo. Odešel obklopen svou rodinou, smířen s Bohem a
všemi, kdo ho znali.
Během 40ti let prožitých v Kalifornii nezahálel. Krátce po
příchodu do Los Angeles se pracovně zapojil do českých
exilových spolků, které svými zkušenostmi řídil, radil a
podporoval. Měl úctu ke všem lidem, želel nad osudem
pokořené vlasti a přesto dovedl posilovat ty, kteří již ztráceli
naději a pochybovali.
Tak jsme ho znali.
Jan nebyl jen jeden z nás. Jan byl mnohem víc. Dal nám
všem, kdož nyní truchlíme nad jeho odchodem víru, naději a
lásku, kterou nosil v srdci od doby, kdy poprvé spatřil světlo
světa ve stověžaté Praze.
„ a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatem pokoji“.
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Blahopřejeme manželům
Dolores and Kubovi Oberreitrovým
k jejich 50. výročí manželství, 25. srpna.
BLAHOPŘEME!
K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FARNOSTI SV.
VÁCLAVA V TORONTU, 24-25.9.

Farnost sv. Václava byla v Torontu zorganizována již v r. 1951 z velké části uprchlíky z
vlasti po únoru 1948. Teprve však v r. 1963
byla původní průmyslová budova přestavěna na
kostel.
Tato oslava se uskuteční ve dnech 24.25. září 2011. V sobotu 24.9. večer
bude „Vinobraní“. K poslechu i k tanci
bude hrát cymbálová muzika Zádruha z
Dolních Bojanovic. V neděli 25.9. při mši
sv. v 10.30 hod. poděkujeme za 60 let
naší farnosti a současně oslavíme
našeho patrona sv. Václava. Při této mši
sv. bude otec biskup Petr Esterka
udělovat svátost sv. biřmování. Oslavy
zakončíme slavnostním obědem, při
kterém bude opět hrát cymbálová
muzika.
Fr. Libor Švorčík, farář
8

Byl 13. srpen 1968. Jen osm
dnů scházelo do příjezdu okupačních vojsk Varšavské
smlouvy. V čase, kdy se celé
někdejší Československo
„nadechlo svobody“, se
v opatském chrámu
Narození Panny Marie
v Želivi schází shromáždění
řeholníků, kněží a jejich
představených a společně slouží mši svatou. Spojuje je bolestná
zkušenost: právě sem je uprostřed jedné dubnové noci roku 1950
svezli pochopové komunistické Státní bezpečnosti. Na stejném místě,
ale o 61 let později, tedy minulou sobotu, byl odhalen památník
všem 464 zde internovaným kněžím. Na slavnost už však nedorazil
ani jeden z nich…
Jména těchto řeholníků a kněží nyní pokrývají přímo v křížové chodbě
želivského kláštera několik metrů vysokou zeď. V popředí pak stojí mohutný kříž.
„Ať nás Bůh naplní pokojem a odpuštěním, které je důležité pro život
každého z nás,“ přivítal představený zdejší komunity premonstrátů, opat
Bronislav Kramár, poutníky a hosty na bohoslužbě, jež slavnostnímu
odhalení památníku předcházela. Sloužil ji arcibiskup Dominik Duka,
který připomněl, že při bohoslužbě v roce 1968 stanul u oltáře jeho předchůdce, kardinál František Tomášek, spolu s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a P. Antonínem Šuránkem. „Zde vznikl výběrový tábor pro
představené a kněžskou elitu, pro ty, kteří by se mohli stát nositeli odporu proti komunistickému režimu. Tito zde i jinde internovaní byli
součástí národa, který upadl do otroctví a nevole těch, pro které závist
a nenávist, likvidace třídního nepřítele byl program,“ připomněl arcibiskup Duka. Během promluvy vyzval přítomné k modlitbě „za tyto
statečné svědky naší víry, kterým byla nabízena svoboda za zradu“.
„Jsme zde, abychom poděkovali těm, kteří se stali svědky víry, abychom
svou přítomností řekli: Nezapomínáme,“ zdůraznil Dominik Duka
a poukázal na příklad těch, kteří byli v Želivi internováni: „Ukázali, že
život církve vůbec nezáleží na zákonech, penězích, majetku či přízni.
Ale že se opírá o víru, pevný hrad. Dosvědčili nám, že Bůh dopouští, ale
neopouští,“ uvedl pražský arcibiskup. V souvislosti s utrpením
a pronásledováním církve za komunistického režimu v Československu
připomněl Dominik Duka, že doba pronásledování křesťanů neskončila:
„Každou hodinu a každou minutu jsou na této Zemi křesťané vlečeni do
vězení, táborů smrti a hladu, jsou odsuzováni a zabíjeni. Několik stovek
tisíc lidí prochází tímto peklem každý rok.“
Jiří Macháně, Katolicky týdeník., 34. 5

BLAHOPŘÁNÍ… Magdalena
SAN DIEGO ALBUM

Magdalena, 7. letá dcera Daniela Horáka a Pavlíny Žilinské,
byla pokřtěna o. biskupem 14. srpna při mši svaté v Polském
centru papeže Jana Pavla II.

SAN DIEGO ALBUM
Nejmladší člen naší misie v San
Diegu Vincent Silhar nám byl
představen při poslední mši
sv..Jeho matka Sylvia nás při
mši sv. doprovází na piano..
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Několik
záběrů z
naší misie
v San
Diegu. Po
letních
prázdniná
ch jsme se
opět sešli
v hale kostela sv.
Jana na
rohu ulic
Normal a
Lincoln..
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