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The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of
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Pane Ježíši,
žádáš nás, abychom se obrátili a věřili,
protože království Boží je nablízku.
Učíš nás plniti vůli Boží.
Zveš nás , abychom Tě následovali
na Tvé křížové cestě.
Pane, obnov v nás milost našeho křtu.
Změň naše myšlení, slova a skutky, abychom se
odklonili od hříchu
a žili podle Evangelia, Tvé radostné zvěsti.

KALIFORNIE
/ MARCH 2011
2012
KALIFORNIE BŘEZEN
ŘIJEN / OCTOBER

ZAČALA POSTNÍ DOBA
Popeleční středou, která letos připadá na 22. února, vstupují křesťané
do čtyřicetidenního postního období. Tímto dnem začíná příprava
na největší událost v dějinách křesťanství - na Velikonoce - vzkříšení
Ježíše Krista.

Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $2,624.00

Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle
před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle (den, kdy
Kristus vstal z mrtvých) není chápána jako postní den. Již od konce
11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na
čelo = popelec. Při udělování popelce kněz říká: "Pomni, že prach
jsi a v prach se obrátíš" nebo nověji zavedenou formuli: "Obraťte se
a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává
ze spálených ratolestí požehnaných v předešlém roce na Květnou
neděli.

$1,000.00 Bishop’s salary; 500.00 (rent za Polish Center (200) a farní halu v
San Diegu (50) a San Francisco (250); $360.00 (travel to SF, gas, car
maintenance); LA meal $279; Věstník tisk : $147.00 +264.00 (postage).

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a
uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak
naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj
hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh
odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu, což se týká všech plnoletých katolických
křesťanů až do 60 let věku (tento předpis se netýká nemocných
osob). Přísný půst sestává, kromě újmy od masitých pokrmů, také z
odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne.
Znamením popelce tedy začíná příprava na
velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení
a k pokání, jako již u starozákonních proroků,
nemíří především na vnější skutky, "žíněné
roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na
obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu.
Bez toho by kající skutky zůstaly neplodné a
lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby
se takový postoj projevil i navenek. Jde o
radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření
celého života k Bohu.
Autor: Monika Vývodová, KT 21. 2. 2012.
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SD sbirka: $271.00, na centr $60.00; LA sbírka : $941.00, oběd $550.00;
na centr $.00; SF sbirka: $562.00, oběd $300.00; na centr $253.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,550.00

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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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
BŘEZEN • MARCH
1. + Walter Mardhorst - Bertha Srnka
2. +Marii Malinovu (dcera) - Marie Dvorsky
3. +Miloslav Marik - manželka Edith
4. +Marii a Josefa Nečasovy - přátelé
5. + syna Jaromíra Hrobaře - manželé Hrobařovi
6. + rodiče Annu a Jana Vaďurovy - manželé Hrobařovi
7. +George and Marian Eisenstein - Libby Pelc
8. for the intentions of Joe Kocab (80th b-day) - friends
9. in gratitude (Bishop Esterka 49th anniv priesthood )
10. +George Martinku - Jean Hoard
11. +Tomíka Šachu - matka Dagmar Rus
12. +Petra Vranu - manželka Jarka
13. +Emma Eisenstein - Libby Pelc
14. +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
15. +Ing. Ctibor (Borek) Jelínek - rodina Jelínek a Gentíle
16. +Marii Jordánovou - syn Pavel
17. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. +J. J. Vondráček - manželka Elizabeth
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21 za rodiče Marii a Jana Hrobařovy - manželé Hrobařovi
22. +Marii Caruso - manželé Hrobařovi
23. +J.V. Reicherta - manželka Jana
24. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
25. +Ludmilu Hudečku - Milada Vegvary
26. +Františka a Helenu Vykydalovy - dcera Helen Misik
27. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
28. +Franka Cupala - přátelé
29. +Justina A. Dobb - přátelé
30. +Mildred Forsythe - přátelé

10

V těchto dnech žijeme v atmosféře politického
klání. Přesto, že zatím spolu diskutují jen kandidáti
jedné politické strany, republíkáni, je atmosféra dosti
napnutá. Dá se očekávat, že se situace ještě přiostří, až
se v polotické aréně objeví další zájemci o místo prezidenta
Spojených států. Je jisté, že ten, který bude v listopadu zvolený,
aby nás vedl do dalších let, to nebude mít lehké Proto bychom se
měli snažit ještě nyní, před volbami, poznat kandydáty na tento
pravděpodobně nejvýznamnější úřad na světě, abychom zvolili toho
kandidáta, který bude schopný být rozvážný a schopný
kormibelník na rozbouřeném moři. Měl by to být muž ryzího
charakteru a znalý jak spolupracovat i s tou „druhou“ stranou. Do
dalších předvolebních měsíců vám přeji hodně trpělivosti a odvahy.
Ať volby vyhraje ten kandidát, jehož program je co nejblíže vůli
Boží.
Tyto řádky píši den před odletem do Texasu, kam jsem byl
pozván Universitou of St. Thomas v Houstonu, abych se aktivně
zúčastnil programu “Mozaics of Faith”, kterého se zúčastní také
reprezentanti protestantů, orthodoxních a židů. Byl jsem požádán,
abych přítomné seznámil se situací katolické církve v Čechách a na
Moravě po Sametové revoluci v r. 1989. Moc rád se tohoto
programu zúčastním, neboť není nikdy na škodu získat nové
informace o náboženském životě v krajinách, kde byla církev a její
členové po 40 let pronásledováni, šikanováni a zatýkáni jen proto,
že věřili v Boha a nemínili se slepě připojit k oficiálnímu učení
Marxe a Lenina. Zatím, co se komunistům podařilo zkonfiskovat
průmyslové podniky ve městech a vyvlastnit půdu rolníkům na
vesnicích, víru se jim nepodařilo zničit. Alepoň ne ve všech
případech a u všech lidí. Ta, ač zakazována a pronásledována často
hrubými způsoby, úplně vyhlazena nebyla. Naopak, víra často
rozkvetla i tam, kde by se to nedalo očekávat. Již v době před
Sametovou revolucí se v naší vlasti tvořila “podzemní Církev” a
přes cizinu (Východní Německo) se k nám dostávala chudobka v
podobě “focolare movement”, jehož kořeny jsou v Itálii (Chiara
Lubič). Ale i jiné organizace zaměřené na víru se probouzí k životu,
na př. Charismatic movement,……, jakož i tradiční řeholní řády, se
probudily k životu: Saleziáni (mládež), Dominikáni, Benediktýni,
Praemonstráti,….. Velký vliv natane nyní, kdy církve dostanou zpět
3
majetek ukradený komunisty po Únoru´48.

Postní doba = prožít čtyřicet dní s Ježíšem
Ve svém čtyňcetidennĺm trvání má postní doba nedocenitelnou a
očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a
dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme
například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož vzešel dar
desek Zákona. (Desatera
Postní doba nás chce především pozvat, abychom prožili s Ježíšem oněch
čtyřicet dní, které strávil v modlitbě a postu na poušti, ještě než začal
veřejně působit. Na Popeleční středu také my začínáme společně s
křesťany celého světa cestu reflexe a modlitby, na níž duchovně stoupáme
na horu Kalvárii a
pri tom rozjímáme o ústředních tajemstvích naší víry. Tímto způsobem se
připravujeme na to, abychom po tajemství kříže prožili velikonoční radost
ze vzkříšení.
Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem
Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam
máme směřovat, která cesta je správná a po které se
máme v životě dát.
Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže otevřít oči a vidět svou slabost
i otevřít srdce milosrdné lásce Knsta. Postní doba nás vede blíže k Bohu, a
tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejích potřeby
novýma očima. Kdo se totiž začne dĺvat na Boha a
na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma
očima, objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku
prospěchu a co mu naopak škodí, pozná jeho
potřeby a trápení.
Postní doba je příležitostí k tornu,
abychom se obrátili k lásce.
(Zpracováno podle knihy “365 dni s Benediktem XVI)

VYJÁDŘENÍ ČBK K VÝSLEDKŮM SČÍTÁNÍ
LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
Z prvních výsledků Českého statistického úřadu ke sčítání lidu 2011 vyplynulo, že téměř 14 % obyvatel ČR (1 a půl milionu) se aktivně přihlásilo
k nějaké církvi. Nadále asi třetina obyvatel prohlásila, že není žádného
vyznání. Přes 700 tisíc obyvatel se sice hlásí k víře, ale ne k církvi.
Zbytek, což činí téměř polovinu obyvatelstva, se k otázce víry vůbec nevyjádřil.
Ke katolické církvi se při sčítání přihlásil 1 milion 084 tisíc obyvatel, což
je něco málo přes 10% spoluobčanů. Proto je třeba těmto deseti procentům
poděkovat za to, že dobrovolnou otázku po své víře a příslušnosti k církvi
disciplinovaně vyplnili. Klademe si ale otázku proč se polovina obyvatel
odmítla státu se svým vztahem k víře svěřit. Měli bychom se proto také
zamyslet nad otázkou důvěry ve stát a další instituce.
Oproti sčítání v roce 2001, kdy se nevyjádřilo jen 10 % respondentů, tentokrát se nevyjádřila polovina národa,
a pokud by byla tato
„neodpovídající“ polovina strukturovaná podobně, jako ona odpovídající,
zjistili bychom, že k dramatickým změnám v religiozitě pravděpodobně
nedošlo. To koresponduje se zkušeností církve, která dlouhodobě pozoruje
stabilní zájem o návštěvu nedělních bohoslužeb i počet křtů.
Česká biskupská konference chce poděkovat všem, kdo se rozhodli tuto
dobrovolnou otázku upřímně zodpovědět. Se zájmem lze očekávat publikování podrobnějších výsledků sčítání během roku 2012. Teprve ty umožní
lepší vyhodnocení a posouzení činnosti církve.
TD, 15. 12. 2011, 21:09

Viděl jsem na ulici děvče
třesoucí se zimou v tenkých šatech
s malou nadějí na pořádné jídlo.
Rozzlobil jsem se a
řekl Bohu: „Jak jsi to mohl dovolit?
Proč pro to něco neuděláš?”
Bůh se na chvíli odmlčel.
Ten večer náhle odpověděl:
„Nedávno jsem pro to něco udělal.
Stvořil jsem tebe.”
4

(Based on a poem by Sr. Mary Rose Mcgready, Covenant
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GRATULUJEME

Bible: V umění, v historii, na internetu, na táboře, v kině...

Stella Jasmin Hošťálková
Hungate
byla pokřtěna biskupem Petrem
Esterkou v Polském Centru
papeže Jana Pavla II., 12. února
2012.

Četba není zdaleka jediný způsob, jak se setkat s poselstvím Bible
Když se řekne Bible,
představíme si většinou
tlustou knihu. Četba
však zdaleka není jediný způsob, jak lze obsah a podstatu Písma
předat. O současných možnostech jsme hovořili s úřadujícím
ředitelem Českého katolického biblického díla, Dominikem
Opatrným.

Její rodiče jsou Paul J. Hungate a
Jana Hošťálková. Mezi kmotry
byli Phyllis Ann Hungate a Věra
Arnold.
Mějte na paměti, tuto rodinu ve
svých modlitbách a ukázat jim,
že jsou vítáni v naší komunitě.

Boh pocuva modlitby
obraz dávny na stene
v izbe stastia starej mamy obraz
starý ‚okovaný
prýsti zlatom, drahokami
akoby ho, objali
a tie oči, oči‚ Boha
vnoreného v pritmi bytia
ziaria lásku do diatky
Diet‘a moje objimam ťa
iba ja‚ som tvoja spasa. Nekonecne
dobrď oči‚
neha‚ kra‘sa, milota
Nemožem ťa opustiť
v modlitbe je všetka sila

ktorá lasku znasobila,
nie aby ju zotrocila,
ale kazdym dnom sa stáva
aka sláva, aka slava
pramen vecneho života.
o čo prosí Tvoja duša
čo ťa skúša, co tá skrúša vopred
mojej lásky tok
zmeni túzbu na skutok
a tak obraz dávny
z izby starej mamy
drahokami povsádzal do duše
a boži jas odhaluje nekonečno
a vedie nas rovno donho.
Sent by Olga Rajec
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Jakými způsoby se můžeme setkat s Písmem?
Ať už ho čteme sami, nebo s druhými, Písmo je doma v církevním společenství. Kromě samotné četby Bible je důležitá modlitba - obojí je spojeno v liturgii, která je pro nás nejdůležitějším
a nejhodnotnějším místem setkání s Písmem. Ovšem neměla by
být místem jediným.
Bible je také součástí naší kultury. Proto se s ní setkáváme ve
výtvarném umění, v hudbě i literatuře. Děti se o Bibli učí v
češtině a dějepisu, pořádají se školní soutěže a na biblickou tematiku jsou zaměřeny i mnohé výstavy. Bible proniká i do novějších médií: do filmu (Umučení Ježíše Krista nebo Princ
Egyptský) či na internet. Formou SMS zpráv můžeme každý
den dostávat biblické citáty. Existují různé počítačové programy
pro práci s Biblí: od volně šiřitelných až po drahé programy určené pro práci odborníků. Rakouské Biblické dílo vydalo již několik CD-ROMů s biblickými hrami a kvízy.
Mají různé způsoby setkávání s Písmem stejnou hodnotu?
Různá média zaměřená na Bibli nám mohou zprostředkovat
mnoho důležitých a zajímavých informací. Měli bychom si ale
vždy zkontrolovat – zvláště na internetu - zda jsou informace
důvěryhodné a kdo je jejich autorem. Různé přístupy k Bibli
rozhodně nejsou rovnocenné.
5

Co je pro koho a jakou příležitost vhodné?
Záleží na zájmech a osobnosti každého. Kdo se zajímá o umění,
brzy v něm narazí na biblické motivy. Jiný je najde v antické
historii. Koho baví počítače, může se naučit využívat nejrůznější software pro práci s Biblí a přitom se s ní seznámit.
Pro děti je dobré, když jim biblické příběhy vyprávějí rodiče,
ale své místo má i náboženství, katecheze a dětské mše. O
prázdninách je pro děti vhodná například celotáborová hra na
motivy vyvedení z Egypta nebo Pavlových misijních cest. Pro
mladé i dospělé jsou důležitá společenství, ve kterých pracují s
Písmem. Někomu vyhovují výtvarné a dramatické techniky,
jiný si radši poslechne přednášku. Vše by ale mělo směřovat k
naslouchání Božímu slovu při mši - věřící se tak mohou připravit a kněz může na jejich přípravu navázat.
Jak vypadá takový počítačový program o Bibli?
Například naši slovenští sousedé vytvořili program Theophilos,
který je na internetu zdarma ke stažení včetně různých jazykových verzí. K dispozici je i český překlad (bohužel ne liturgický), který zahrnuje i deuterokanonické knihy. Program
umožňuje přiřazovat k veršům obrázky a textové i zvukové komentáře, vytvářet si indexy apod. Snad pro každý takovýto program je však nejdůležitější hledání: podle výskytu slov můžeme
najít například verš, který si pamatujeme z kostela, ale nevíme,
kde ho hledat. Někdy stačí hledat slovo – například před náročnou cestou si vyhledáme, co všechno se v Bibli říká o cestě, a
nalezené verše nás pak mohou při cestování provázet.
Katolický týdeník 12/2006
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU: bude mše svatá v SOBOTU, 17 března. 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, 18. března. 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, 25.
25.
března., 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: Velikonoce/duben:
SD 7SD 7; LA 8; SF 15.

Pocházel z královského rodu Davidova a
v evangeliu je nazván mužem
spravedlivým. Bohem byl vyvolen za
snoubence Panny Marie. V jejich
ctnostném manželství jim byla pojítkem
Boží láska, která je obdařila zázračně
počatým plodem, jenž se stal naší spásou.
Jejich život nebyl snadný, ale naopak,
protože ke spáse nevede cesta pohodlím.
Přesto je plná radosti, neboť je to cesta
víry, plná lásky a života ve spojení s
Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě,
ještě před veřejným vystoupením Pána
Ježíše.
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Sv. Josef 19. března, slavnost

