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MARTA JONEC, REALTOR
Business 949-702-1779
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Fax 949 218-0020
Email maarta4re@cox.net

VLADI BENESOVSKY
REALTOR ASSOCIATE, dre #01750946.

Prudential California Realty
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Torrance, CA 90505
Direct: 310-791-3516
Cell: 310-920-3105

JOHN V. VOSTENAK
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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

VĚSTNÍK

ČESKÉ
Katolické Misie
www.czechchurch.org

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

Milan Kyncl, Attorney
12832 Garden Grove Blvd, Ste. 240
GARDEN GROVE, CA 92843
TEL (714) 539-9900

JEŽÍŠ UZDRAVUJE....

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

Phone: (310) 398-9012

your ad here

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
evaslovacek@verizon.net

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of
services advertised on this page.
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SVÁTOST NEMOCNÝCH.
Když Pán Ježíš žil na zemi, s
láskou přijímal a pečoval o
nemocné. Nezapomínal ani na
trpící v naší době. Ustanovil pro ně
svátost nemocných, svátost, která
přináší trpícím útěchu a ulehčení.
V ní nám Spasitel odpouští hříchy,
odpouští časné tresty a když je to k
dobru duše nemocného, vrátí mu i
zdraví. S radostí a vděčností
příjměte tedy tento velký dar Boží
a modlitbou se připravte na přijetí
této svátosti.
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Vede se někomu z vás špatně? At‘ se modlí! Má někdo
radost? At‘ zpívá Bohu chvály! Je někdo z vás nemocný? At‘ si
zavolá představeno církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou
ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání
nemocného, Pán Ježíš ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů,
bude mu odpuštěno. Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů,
modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a
velmi je účinná modlitba spravedlivého!
(Jak 5, 13-16)
Modlitba za nemocné.
„Pane Ježíši Kriste, náš VykupiteIi, tys uzdravoval nemocné;
pohlédni na své nemocné služebníky, kteří od tebe s důvěrou
očekávají uzdravení duše i těla. Dej jim svěžest a sílu, aby
překonali nemoc a s tvou pomocí nabyli dobré mysli. Povolal jsi je
k účasti na svém utrpení, posilni je i v naději, že jejich bolesti jim
budou k prospěchu. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.“

Kněz pak maže nemocného olejem v podobě kříže na čele a přitom
říká:
Skrze toto svaté pomazání a pro své nekonečné milosrdenství nechť ti
Pán odpustí všechno, čím jsi se provinil zrakem, (sluchem, čichem,
chutí a řečí, hmatem, chůzí). Amen.
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LEDEN / JANUARY 2011
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,223.00
SD sbirka: $201.00, na centr $.00; LA sbírka : $630.00, oběd $457.00; na
centr $.00; SF sbirka: $935.00, na centr $360.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,504.00
$1,000.00 Bishop’s salary; 250.00 (rent za Polish Center (200) a farní halu v
San Diegu (50); 323.00 (travel to SF, gas, car maintenance); Věstník tisk :
$117.00 +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
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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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ÚNOR • FEBRUARY
1. + Anthony Wagnera - Bertha Srnka, dcera
2. +Františka a Helenu Vykydalovy - dcera Helen Misik
3. +Marii a Jana Hrobařovy - manželé Hrobařovi
4. +Freda Srnku - Bertha Srnka
5 . +Vlastu a Albína Žabkovy - dcera Martha
6. +Bedřicha Hudečku - Milada Vegvary
7. +Ludmilu Vegvary - Milada Vegvary
8. + syna Jaromíra Hrobaře - manželé Hrobařovi
9. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
10. +George Martinku - Jean Hoard
11. +Marii Jordánovou - syn Pavel
12. +J.V. Reicherta - manželka Jana
13. +Radomíra Hudečka - Milada Vegvary
14. +Vladimíra Cymbála - manželka Jiřina
15. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
16. +Miloslav Marik - manželka Edith
17. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. +Marii a Josefa Nečasovy - přátelé
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21 +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
22. +Petra Vranu - manželka Jarka

Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Tento měsíc, měsíc únor, se zaměříme na naše
nemocné a trpící krajany.Tak jako Kristus často pomáhal
potřebným a trpícím lidem, tak i my, členové jeho
Tajemného těla, Církve, se máme starat a pomáhat naším potřebným
a trpícím bratřím a sestram. Do této kategorie patří i ti, kteří jsou staří
a často opuštění.Už v minulosti nalezneme případy tohoto zapomnění.
Jistě si mnozí vzpomeneme na případ hospodáře, který rozdělil celý
majetek svým dětem a sám si nechal jen „výminek“, aby se syn o
něho staral, než zemře. Pak se ale divil tomu, jak mu jeho syn, který
od něho dostal celý statek, vydlabává dřevěnou mísku a lžíčku. A
když se jeho syn snaží naučit, jak a co to vlastně otec dělá, otec se ho
zeptá „a proč tě to zajímá?“ Syn mu odpoví, „abych věděl, jsk se to
dělá. Až budeš ty starý, abych to také uměl vyrobit pro tebe“. Tato
odpověď zastavila hospodáře a přivedla ho k přemýšlení a změmě
chování....
Zde bychom se měli všichni zamyslit sami nad sebou a zeptat se
„ Znám někoho, kdo je zapomenutý mezi krajany, kdo je bez přátel a
příbuzných, kdo pořebuje pomoc? A co bych měl pro něho/ni udělat?
Neměli bychom zapomínat na slova Kristova: „Co jste učinili pro
toho poledního mezi vámi, pro mě jste učinili“.
2) Na druhé stránce tohoto Věstníku je text Svátosti nemocných,
kterou udělím při příští mši sv. všem, kteří se cítíte nemocní. V
poslední době nejen zde v Americe, ale i v Evropě se stále více a více
mluví o procesu healing. Je to dnes velice populární jev. Často je
tento proces spojen s psychologií člověka, ale je tento stav, hlavně u
věřících lidí, léčen ve svátosti smíření a častěji ve Svátosti
nemocných. Další informace dostanete před udělením této svátosti v
kostele.
3) Na sraně 7 máte možnost se seznámit s finanční zprávou na
rok 2011. Rozpočet bude uveden a diskutován po mši svaté.
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MASOPUST

4) Vláda schválila majetkové vyrovnání se 17 církvemi, článek je
na str.9.
K této zprávě bych chtěl ještě jednou dodat, že jak je vidět,
církvím se vrací jen 56 procent majetku, o který je po únoru 1948
3
připravil komunistický režím.

Vláda schválila majetkové vyrovnání s církvemi
Katolický týdeník 03/2012
Historická dohoda mezi státem a církvemi je na světě. Kabinet
Petra Nečase minulou středu jednomyslně podpořil návrh
zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, kterým by
měla být odstartována nová éra ve financování církví.

Kongregace pro blahořečení a svatořečení v
Římě udělila v dubnu 2011 nihil obstat k beatifikačnímu procesu P. Václava Drboly a současně udělila souhlas, aby bylo řízení V.
Drboly připojeno k beatifikačnímu procesu P.
Jana Buly. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle nyní
vyzývá věřící, aby sdělili do konce srpna letošního roku veškeré užitečné informace týkající
se V. Drboly. Zároveň je nutné, aby podal
zprávu každý, kdo ví o jakékoliv překážce pro
kanonizační kauzu.

Narozen 16.řijna 1912 ve StarovičkáchPo
R.D. Václav Drbola
studio bohosloví 5.července 1938 vysvěcen v
Brně na kněze v letech 1938-1951 v kněžské službě ve Slavkově u Brna, v
Čučicích, Bučovicích a Babicích u Lesonic14.července 1951 nezákonně
odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv. babickým případem 3 srpna 1951 popraven v Jihlavěv roče2011 zahájeno beatifikační řízení přípojením k řízení
Jana Buly.
4

„Česká biskupská konference si velmi
váží toho, že koalice dodržela slovo
dané 17 církvím a náboženským
společnostem,“ okomentovali ústy své
mluvčí Moniky Vývodové rozhodnutí
vlády čeští a moravští biskupové. ČBK
zároveň vyjádřila naději, že zákon bude
schválen i oběma komorami
Parlamentu České republiky. Právě to
je totiž spolu s podpisem prezidenta
republiky zapotřebí k tomu, aby zákon mohl začít platit.
O navržené normě by přitom parlament mohl začít jednat již
počátkem února. Problémy lze očekávat především na půdě
Senátu, kde má většinu opoziční sociální demokracie, která
už také deklarovala, že s vládou navrženým zákonem
nesouhlasí. Ani to by však nemělo v případě jednoty vládní
koalice prosazení zákona zabránit: případné veto senátu může
totiž Poslanecká sněmovna, v níž má vládní ODS, TOP 09 a
Věci veřejné většinu, přehlasovat.
Mezi stranami vládní koalice se však dohoda o návrhu zákona
nerodila snadno. Problémy s podpořením normy měly do
poslední chvíle Věci veřejné, které chtěly s majetkovým
vyrovnáním s církvemi počkat až na dobu ekonomického
růstu. Nakonec se spokojily s garancemi předsedy vlády Petra
Nečase. „Díky Věcem veřejným se premiér zavázal, že převod
majetku bude transparentní, dále, že koalice nalezne úspory
ve státním rozpočtu, a konečně, že k vyrovnání nedojde na
úkor ostatních cílů této vlády,“ uvedlo v oficiálním prohlášení
tiskové oddělení Věcí veřejných.
Podle návrhu zákona má stát církvím od roku 2013 po dobu
třiceti let vyplatit 59 miliard korun. V úvahu přitom bude
brána inflace. Církve rovněž mají dostat nazpět 56 procent
majetku, o který je po únoru 1948 připravil komunistický
režim. Jeho hodnota se odhaduje na 75 miliard korun.
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Milý Franku,
k Tvým 96. narozeninám
(13.2.1916). Ti ze srdce
přeji hojnost zdraví a Božího
požehnání.
-manželka Věra Rychecká.
P.S. Nevím, jak oslavit 96. leté
narozeniny mého manžela Franka, jež
šel světem v pevné víře v Boha, svého
Stvořitele, jak neustále zdůrazňuje.
Snad jen poděkovíním za jeho štědrost vůři bližním a s přáním,
abychom se zde spolu na této neklidné planetě mohli ještě prožít
nejednu krásnou chvilku.—manželka Věra.

Pražský arcibiskup Dominik
Duka byl jmenován kardinálem 6
1. 2012 Svatým otcem Benediktem
XVI. Dnes to bylo oznámeno před
Angelus Domini po bohoslužbě ze
slavnosti Zjevení Páně. Byla také
oznámena jména 22 nových
kardinálů.
Vatikán / Praha: pražský
arcibiskup Dominik Duka je
historicky 11. kardinál mezi
pražskými arcibiskupy a 22. kardinál z českých a moravských
diecézí. Česká republika má dnes dva kardinály. Druhý kardinál
Miloslav Vlk, kterému bude 80 let letos v květnu, se nebude moci
podílet se na papežské tajné volbě, které se mohou účastnit jen
kardinálové mladší 80 let..
Mezi významnými českými kardinály moderní historie byli například
kardinál Tomáš Špidlík, který zemřel v Římě 16. dubna 2010,
kardinál František Tomášek či kardinál Josef Beran.
Kardinál Dominik Duka se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové
v rodině armádního důstojníka, který se zúčastnil protinacistického
odboje v zahraničí. Jeho otec odešel do Itálie v roce 1944 a později se
dostal přes Švýcarsko do Anglie, kde bojoval v československé
armádě, v roce 1950 byl vězněn komunisty spolu s dalšími důstojníky
ze západní fronty.
Dne 6. června 1998 byl O. Dominik Duka OSB jmenován biskupem
v Hradci Králové Papežem Janem Pavlem II. a dne 26. září 1998 byl
vysvěcen arcibiskupem Karlem Otčenáškem v katedrále Svatého
Ducha v Hradci Králové.
13. února 2010 byl jmenován pražským arcibiskupem papežem
Benediktem XVI..
V letech 2000-2004 byl Dominik Duka OSB místopředsedou České
biskupské konference. Je předsedou Komise pro nauku víry a Komise
pro katolickou výchovu v rámci České biskupské konference.

San Diego Christmas:Left: Three generations. Right: Living nativity: Silhar family
Lucia Lang, Olga Rajec, Elias Lang.
Vincent, Silvia, Petr.
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6. ledna 2012 papež Benedikt XVI. ho jmenoval kardinálem.
5

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.

R C CZECH MISSION CALIFORNIA ANNUAL REPORT 2011
DONATIONS
COLLECTIONS
MAIL
TOTAL DONATIONS

26,500
9,711
36,211

Interest income
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TOTAL INCOME

36,219.00

EXPENSES

V SAN DIEGU: bude mše svatá v SOBOTU, 11 února. 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, 12. února 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, 19.
19. února, 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: března: SD 17, LA 18, SF 25.

Připomenutí. . .
Prosím, snažte se přijít na naše mše svaté alespoň
par
minut před určeným časem. Chtěli bychom začít včas, a
zdá se, že naše začátky jsou stále později a později. Jedná se o
akt zdvořilosti k ostatním, a duchovní disciplína pro každého z
nás. To je další způsob, jak ukázat respekt pro sebe navzájem.
Děkujeme za pochopení!

Rent for churches
Salary/medical for bishop
Velehrad household
Program Expenses
Office
Car and California air travel
Vestnik printing and mailing

3,270
12,464
8,055
3,951
2,040
4,004
4,539

TOTAL EXPENSES

38,323.00

BALANCE 12/31/09

2,112

ASSETS
RC Czech Mission checking
Share

11,351.36
9,001.31
2,340.05

VELEHRAD CORPORATION
DONATIONS Building Fund
EXPENSES
County assessments
526.50
Loan payments
12,000.00
Insurance
962.12
Balance
ASSETS
Building Fund checking
Equity in 344 Koch Ave

7,516
13,488.62

( 5,973)
12,306.20

450,000 +

LIABILITIES
Remaining balance on loan (12.31.11)

(373,326)
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