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Svatá Anežka Česká
svátek má 13. listopadu

1211 - 2011, 800 let od narození
Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o
staré, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a
smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."

KALIFORNIE
NOVEMBER 2011
2011
KALIFORNIELISTOPAD
ŘIJEN // OCTOBER

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude mše svatá v SOBOTU, 19. listopadu.
listopadu. 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, 20. listopadu 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, 27.
27. listopadu,
listopadu, v
11:00 hod. v SÁLE kostela S TAR OF THE SEA, 4420 Geary Blvd.,
San Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.

Mše sv. příští měsíc budou: Prosinec/Vánoce: SF 18, SD 24,
LA 25.
In Loving Memory of
Michael Krato
narozen
22. ledna
1940.

NOVEMBER / LISTOPAD 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,055.00
SD sbirka: $255.00, na centr $60.00; LA sbírka : $860.00, oběd $270.00;
na centr $25.00; SF sbirka: $670.00, na centr $293.00 .
November intentions $2,390.00.

Měsíční výdaje misie: $2,193.00
$1,000.00 Bishop’s salary; 500.00 (rent za Polish Center (200), SF church
(250), a farní halu v San Diegu (50); 280.00 (travel to SF, gas, car
maintenance); Věstník tisk : $149.00 +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
SAN DIEGO
Předseda:

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

LOS ANGELES
Předseda: John Krato
Tajemník: Frank Blazek

zemřel
1.prosince
2006.
“A tak zůstává víra, nadéje a láska - ale největši z nich je láska.“
(1.Kor. 13,13).
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SAN FRANCISCO
Předseda: Jan Dedek
Tajemník: Daniel Botcha

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com
(562) 984-9243
E-mail kratoj6@verizon.net
(714)993-6963
E-mail mblazek4121@sbcglobal.net
(650) 321-9298
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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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!

LISTOPAD • NOVEMBER
1. + Marian Eisenstein - Libby Pelc
2. +Marušku Korbářovou (5.aniv.+) - přátelé
4. +Antoinette Chemlir - Karen Miller, dcera
5. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
6. +Jana Dobiáše - Hana Paulsonová, sestra
7.+Dr. Viliam Jonec - manželka Marta
8.+ Sister Jane Paulovic - Evelyn M. Holicky-Puhala
9.+Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
10 +George Martinku - Jean Hoard
11 +Marii Jordánovou - syn Pavel
12..+Bret Dolejšího - manželka Donna
13. +Zdislava Musílka - Marcy Musílek
14. +Pavla Kryšku - manželka Eva
15. +Michaela Kratochvíla - sestra Anna Pařezová
16. +Benjamína F. Raineshe - manželka Jarka s rodinou
17. +Josepha V.Reichert - wife Jane
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. +Michael Krato - John Krato, otec
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21+ Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
22 za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
23 +Ignáce Puhalu (4.výr.+)- manželka Evelyn
24 +Jana Grossla (1 yr +) - manželka Vlasta a rodina
25. +Miloslav Marik - manželka Edith
26 + Petra Vranu - manželka Jarka
27. +Michaela R. Krato - otec John
28.+ Frances Kokta - Petr Král
29. +Vieru Slavojovou - Dezider E. Slavoj, manžel
30. +Stanley Brožek - manželka Agnes
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Za Vlast
Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a
požehnání pro zemi, v níž žijeme, a níž jsme vzešli a kterou
milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědomitost
občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost a pokoj k
blahu nás všech a k radosti tvé.



Blíží se Den Díkuvzdání (čtvrtek, 24.11.). To bude den, který je
dnes americkou tradicí. Není to svátek církevní a přece vyjadřuje
to, co by mělo být a je jednou ze základních ctností nás všech. My
všichni bychom si měli uvědomit mnohá dobrodiní, kterých se nám
dostává a za která bychom měli být vděční. Rodičům, přátelům,
sourozencům, spolupracovníkům a lidem, kteří pro nás udělali něco
dobrého. Já jsem často vděčný za vaši podporu a pomoc naší misii,
za vaši finanční podporu, ale také za pomoc s přípravou oltáře a
prostoru kolem oltáře, jak toho bylo třeba minulou neděli v San
Francisku. Ženám děkuji za pečivo a obsluhu při jídle po mši svaté,
mužům pak za přípravu zástolí a nakonec za úklid místnosti.
Kuchařkám za přípravu a vydávání jídla. Musíme být ale především
vděční Panu Bohu za náš život, Pánu Ježíši za naše vykoupení,
Duchu svatému za naše posvěcení. Tolika z vás za vaši nezištnou
podporu naší práce.



Svátkem Krista Krále (20. listopadu) končí
liturgický rok 2011 a První nedělí adventní,
27. listopadu, začíná nový liturgický rok.
Hned 6. prosince slavíme svátek sv.
Mikuláše, důležitý den hlavně pro děti.
Chtěl bych vás vyzvat, abychom pozvali sv.
Mikuláše na naši příští mši sv. a abychom
pro hodné děti připravili i dárky, kterými by
je sv. Mikuláš podělil.



Jak vidíte z fotografie na str.7, se v sobotu, 15. října, sešli na
výroční schůzi na Velehradě v Placentiii předsedové a místopředsedové našich kalifornských misií. Seznámili jsme se s
celkovým stavem jednotlivých misií a snažili jsme se připravit
plány také do budoucna.
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Odlišné tváře moravského a českého katolicismu
Katolický týdeník 44/2011

Moravská církev je široká, jako je široká moravská zem. Pravda, víra
na Moravě je občas smíchaná s pověrami, občas trochu s pohanstvím
a je schopna do sebe vstřebat různé proudy a směry – fokolaríny,
charismatiky, eucharistická bratrstva, Mariinu legii, Opus Dei, skrytou
církev, neokatechumenát – a také biskupský sbor, kněžstvo i všechen
vykoupený lid se neproblematicky skryje v její náruči. Český katolicismus je zásadovější, ostřejší, vyhrocenější, připraven se bít za svou věc
a zemřít mučednickou smrtí s praporem v ruce. Moravský katolík je
připraven též zemřít mučednickou smrtí, ale nedělá kolem toho tolik
povyku a nezve k této příležitosti kameramany.
Udělejme si malou „procházku“ po této různosti. Pražští kněží mluví
o ďáblu opatrně, spíše zdůrazňují motiv pokušení, a že když se budeme postit, najednou v hladu pocítíme své vnitřní démony a že jsou to vlastně konec
konců ti ďáblové našeho nevědomí a tak dále a tak podobně. V Praze se
hodně mluví o Freudovi a Jungovi, o individuaci, numinóznu
a religionistické psychologii. Pro moravského kněze je naopak ďábel
neproblematicky skutečnou osobou, a pokud jej farář v kázání prezentuje
tak, jak jsme zvyklí, věřící mu nevzrušeně naslouchají. V Praze by možná
kněze odmítajícího podávat svaté přijímání na ruku postavili mimo službu.
Na Moravě faráři podávat na ruku odmítají, známý farář mi dokonce svěřil
svěží postřeh, že povodně na Moravě v roce 1997 časově odpovídaly zavedení podávání na ruku. Když se slepý rakouský poutník umyl v naší
lechovické studánce a po návratu do Rakouska viděl, nedělá se kolem toho
žádný humbuk, vždyť takové věci se dějí a patří do řádu světa – spolu
s anděly, vílami a zjeveními mrtvých. V Praze by se taková věc nemohla
stát, neboť v Čechách již víly nežijí. Když se na Turzovce zjevila místnímu
hajnému Panna Maria, český katolík se ptá „jak je to možné?“, zatímco moravský katolík se ptá „co chtěla?“.
Co v Čechách neuvidíte
Když se náš tehdy čtyřiaosmdesátiletý farník pan K. s dovolením
postavil po mši svaté k ambonu a líčil všem přítomným v lavicích svůj sen,
kdy se ocitl v kostele, viděl světlo a Pannu Marii, které je náš kostel zasvěcen, nikdo se nesmál a nikdo ho nepodezříval z exhibicionismu. Takhle to
přece v životě chodí, pan K. jen popsal, co viděl, neboť popisoval prostou
všední věc, a šli jsme domů a všichni si to pamatujeme. U nás na Moravě
jsou věci na svých místech a svět je ještě plný toho, co je za-zrakem. Na
pouť do moravských Žarošic vypraví každá z okolních obcí svou sochu
Panny Marie. V kostele se jednou sešlo 46 mariánských soch! Jsou vidět
procesí, kde čtyři muži nesou sochu s blikající svatozáří na jakési desce, za
nimi mašíruje pátý se zahradními kolečky, na nichž veze autobaterii, která
4 lunapark napájí.

Dasha Kovařík: Oton Kovařík, manžel; Karel Finek,
bratr; Jiřina Finkova, sestra; Jiří Finek, bratr;
Miloš Halouzka, Jan Dobiaš, George Karger. John
Krato: Mike Kratochvil, Anna Kratochvil, Veronika
Vzabloudilová, Maria Munoz, Jose Linares, Otto
Balcarcel, Margarita Munoz, Pelan Briscoe. Eva
Kryska: Pavel Kryska a syn Martin, Marie Janků,
Jan Janků. Josef Kyntl: Josefa Kyntla, Marii
Kyntlovou, Elišku Kyntlovou, Růženu Kyntlovou.
Peter Mačaj: prarodiče, rodiče a bratry. Edith Mařik: Miloslav Mařik. Frank Miksa: Mirku Miksovou,
manželku. Irenka Nováková: Karla Nováka a zemřelé
členy rodiny Novákovy. Frank Onderka: rodiče Marii
a Aloise Onderkovy a bratra Viléma a Eduarda
Onderkovi. Anna Parezová: Anna Kratochvílová a
Jaroslav Kratochvíl, rodiče; Jára Mirek a Míša
Kratochvíl bratři, Rudolf Pařez, tchán. Frank
Picha: rodiče Alena a František Pichovi. Evelyn M.
Holicky Puhala: za zemřelé v rodiny Holicky,
Hrusecky, Puhala, Rasla, Pochily a Charsky. Jane
Reichert: Joseph V. Reichert, Jan a Jolanta
Jakobovi,
Jan
Jacob,
Hynek
Jakob,
Marie
Jakobová,Ema
Anderlová,
Karel
Anderla,Svata
Jakobová, Irena Matlášková, Kamila Hartmanová,
Irma Filipová, Věra Maglionová, Milan a Kamil
Hartman. Veronika Šimánek, Marie a Jan Wimmerovi:
Rodinu
Ulrichovou,
Wimmerovou,
Šimánkovou.
František a Helga Skovajsovi: rodiče Skovajsovy a
Mrkvovy, MUDr. Aloise a Miroslaava Skovajsovy.
Bertha Srnková: Alfred Srnka, Marie a Anthony
Wagner, Bernie Roberts, Fred a Hedy Srnka, Joe
Zilvar, Joe Kalar, Sr. Miroslav Svatoš: Milušku
Svatošovou. Vegvary Milada: Miladu, Bedřicha a
Radomíra
Hudečkovy,
Randola
Bottenberga.
D.H
Vernak: rodinu 3ondovou, rodinu Karešovou, rodinu
Hansen.
Laďa
a
Aška
Zrzavý:rodinu
Frolíkovu,Zrzavou a Štíchovu.
Intentions which arrive later than November 7 will be in the December Věstník.
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BĚHEM LISTOPADU PAMATUJEME NA
TYTO DRAHÉ ZEMŘELÉ:
Já jsem vzkřišení a život; kdo věří ve mne, byt’ i umřel,
živ bude, a každý, kdo žije a ve mne věří, neumře na
věky.
—(Jan 11,25)

Paul Bayer:Paul Klima, Mary Clark, zemřelé r
rodiny Bayerových. Jana a Daniel Botcha: rodinu
Botchovou a Zajíčkovou. Jiři a Anna Bures: naše
tatínky Františka a Josefa. Anežka Brožková:
Stanislava
Brožka,
za
rodinu
Brožkovu
a
Havlíčkovu, Věru Svobodovu, Jana Dobiáše. Karen
Chemlir Miller: Antoinette a Charles Chemlir,
Marie Louise a Anton Warnuska, Frances a Karl
Chmeliř. Jan Charvat: Eva Taxová–Charvátová, Josef
Charvát. Dagmar Civínová: manžela Pavla a rodinu
Civinovu a Hodkovu. Jiřina Cymbálová:Vladimíra
Cymbála.
Jindra
Dobiaš:
Jana
Dobiáše.
Donna
Dolejší: Břetislava Dolejšího. Charles A Dvorak:
Karla Dvořáka, Boženu Smolíkovou, Grant a Ruth
Ferguson, Marian Johnson, Bedřicha Moravu, rodinu
Dvořákovu, Cernovu, a Novákovu, Hynka a Jindru
Varmušovi, Edu a Věru Jílkovi. Irena Halouzková:
rodinu Halouzkovu, Dr Miloše Halouzku a syna
Jiřího a dceru Lidušku. Anna a Josef Hrobářoví:za
Marii a Jaromíra Hrobařovy, za rodiče Marii a Jana
Hrobařovy, Marii a Antonína Šotlovy, rodiče Jana a
Annu Vaďurovy, Martu a Josefa Vaďurovy,švagra
Josefa a švagrovou Marii. Paulette Louise Hruska:
Bernard Hruska, Philomene and Jean Mario, Marta
Vačkář. Joe a Helen Jakl: Oldrich a Marketa Chalupa, Josef a Barbora Jakl, Karel Zbořil. Milada
Jednoržcová: rodiče Miladu a Václava Vilímkovy,
rodiče Libuši a Antonina Jednorožcou, rodinu Peškovu Hořejši, Kloubskych Rádosnikovu Vilímkovu.
G.D.Jelinek: Ing Ctibor Borek Jelinek a rodina
Jelinek a Gentile. Marta Jonec: Dr. Viliam Jonec,
Jolana Srsen, Otto Bartosik.
Jerry a Marie
Kletečka:rodinu Kletečkovu q rodinu Veletovu.
Jarka Klima: Pavla Klímu, rodiče Bártovi, rodiče
Klímovi, Milu Pruchovou, švagra Karla Zoulu.
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Takovéto pestré obrazy duchovního života v Čechách nevidět. V Praze
začínají křesťané pomalu objevovat kouzlo tradice a poklady minulosti
našich zbožných předků. Oprašují se staré zpěvy a hymny, které se pak
s velkou slávou zpívají při mši svaté. Na Moravě se tyto hymny rovněž
zpívají při mši svaté, ovšem stále ještě jako součást denního života.
V Praze tradici objevují, na Moravě se z ní ještě nevyšlo.
Mít věci na svých místech
Pražští katolíci volí buď ODS, zelené, lidovce, nebo ČSSD a faráři před
volbami opatrně nabádají, aby volili moudře. Na Moravě se faráři nepotřebují obtěžovat: víra v tradici, v Boha a v lidoveckou partaj tvoří pevný
monolit nezávislý na tom, co se v Praze děje. Politická orientace je otázkou víry, ne rozumářství a je naprosto nezávislá na konkrétních krocích
konkrétních stran. Politika se ostatně řeší dole ve sklepě. Pražský katolík
je zaujatý touhou po aggiornamentu, má zájem dělat věci moderně
a liturgii přiblížit člověku dneška, vymýšlí kytarové mše, nové nápěvy,
snaží se věci zpestřit a ozvláštnit a liturgické texty upravit do moderní
češtiny. Moravští katolíci se nadále modlí Synu svému rač nás poroučeti,
k Synu svému rač nás přivésti. Ale záleží snad na tom? Po Druhém Vatikánu byl na Moravě prudký odpor k přesunu oltářů doprostřed kostela,
lidé byli zvyklí jinak a tradicionalisté se radovali – poukazovali na lidový instinkt a sensus fidei. Když ovšem někteří tradicionalisté dneška
oltáře přesouvají zpět, naráží na tentýž odpor, lidé si totiž na nové
rozložení už zvykli. Samozřejmě nejde o teologii, jde o to, aby v kostele
byly věci na svých místech. Ze stejných důvodů věřící na Moravě těžko
odpouštějí výměnu kaplanů po roce nebo dvou. Když si už pomalu
začínají zvykat, přijde zase někdo jiný a tak pořád dokola. Člověk pak
v neděli ráno neví, do čeho jde. Řád věcí chce tentýž kostel, téhož kněze,
tutéž hodinu a své místo v lavici. Co byste chtěli pořád vymýšlet?
Svatby v květnu a jiné…
V Praze se pomalu přestává pohřbívat, na Moravě se při vynášení rakve
ve dveřích domu rakev třikrát pozvedne, jak se sluší a patří, aby duchové
byli spokojeni. Povinností kněze je dům, rakev a později i hrob okouřit
a řádně vykropit. Nebožtík pak ještě občas někoho navštíví ve snu nebo
k večeru na cestě, ale taková setkání nestojí za řeč o nic víc než setkání
se živým. Není zde smělce, který by manželství uzavřel v květnu.
V nejmenované vesničce na Moravě jsem měl předposlední dubnovou
sobotu čtyři svatby, poslední dubnovou sobotu šest svateb, v celém
květnu nula svateb a první červnovou sobotu šest svateb. Pražského katolíka by zajímalo proč. Odpověď je jednoduchá: v květnu se manželství
zkrátka a dobře uzavírat nemá, všichni to ví a včetně farního úřadu se to
všeobecně respektuje.
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V Praze se přemýšlí o tom, zda by se v konsekračních slovech mělo
změnit „vydává za všechny“ na „vydává za mnohé“, a reflektuje se, jak
by se posunul teologický význam celé věci a jaký by to mělo vliv na hermeneutiku. Na Moravě se přemýšlí o tom, jakou by měla dechovka
zahrát po konsekračních slovech fanfáru, někteří kněží totiž i na Moravě
fanfáru odmítají, obvykle se ale na poutích hraje. Pokud někdo na Moravě tuší, že před nedávnem proběhl plenární sněm, jeho závěry nejsou
známy a dopad na liturgii nulový. Na jaře probíhá na Moravě výkrop
polí a svatoblažejské požehnání se uděluje dvěma zkříženými svícemi.
Na podzim se do kostela přináší z vděčnosti obilí, kukuřice, dýně
a výpěstky vinic a zahrad. Po bohoslužbách se plodiny tajemně kladou
mimo kostel k sochám světců, což je nevysvětlitelné, nebo alespoň ne
v mantinelech katolické teologie.
Nic než hříchy!
Pražskému zpovědníku penitenti ze široka otevírají své nitro. Jedná se
spíše o dlouhý a hluboký rozhovor, kde pocity jsou důležitější než
skutky, a celá liturgie svátosti smíření je běh na dlouhou trať – okolnosti
hříchu jsou široce rozebírány, včetně počasí a kolik oblohy bylo pokryto
mraky. Na Moravě chceme slyšet hlavně hříchy, stručně a jasně, skutky,
ne pocity, a svátost delší než tři minuty je považována za exces. Copak
nevidíte tu frontu? Legendární korpulentní moravský kněz byl znám, jak
častokráte vyběhl ze zpovědnice a na čekající had kajícníků křičel:
„Hříchy, hříchy! Nic než hříchy! Omáčka mě nezajímá!“ Křehcí pražští
penitenti by zřejmě takový nápor nevydrželi, ale na Moravě, jak již bylo
vzpomenuto, měl dotyčný kněz neustále dlouhou frontu zájemců
o odpuštění.
P. Marek Orko Vácha

Correcting the record
Michal Kratochvil, bratr Anny Pařezové, zemřel 5. října 2011 v nemocnici v
San Pedro, která se jmenuje Providence
Little Company of Mary. Já a můj manžel
jsme byli v době jeho úmrti na palubě letadla. Vraceli jsme se z naší dovolene v
Čechách. O stavu Michala jsme byli informováni v noci před odletem z Zurichu. Okamžitě jsem volala našemu
synovi, který se svou snoubenkou byli s
Michalem až do jeho odchodu. Zařídili
také návštěvu kněze u jeho lůžka, který mu
udělil poledni pomazání. Michal byl silně věřící katolík celý jeho život, zás-sestra Anna
6 luhou našich rodičů již od dětství.

THIRD ANNUAL MEETING OF VELEHRAD BOARD

Left to right: Petr Peterka, President San Diego Mission,
Jan Dedek, President (sharing San Francisco Mission leadership with Daniel Botcha not in attendance), Bishop Peter Esterka, John Krato and Frank Blažek, President and vicepresident LA/OC Mission.
In Loving Memory of
Břetislav Dolejší
čas běží neuveřitelným tempem ….
28. října jsme si připomněli 1. výročí
odchodu mého manžela na věčnost.
Vzpomínám na něj každý den, na jeho
smích a smysl pro legraci. Svět by se
zdál nebem kdybych ho mohla mít
zpátky. Vzpomeňte si se mnou.
Manželka Donna Schwenk-Dolejší
“...mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví
vstanou k soudu.” ( Acts 24.15).
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