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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

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

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

Phone: (310) 398-9012

Travel Center

Svatá Hedvika Slezská,
(1174 Andechs – 15. září 1243
Trzebnice) byla slezská kněžna,
světice a patronka. Synové Jindřich

a Konrád se zapletli do bratrovražedné
války, v níž byl Konrád poražen a
později zemřel po pádu s koně.

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

Santa Monica—Eva 310.396.8781
evaslovacek@verizon.net

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

Památujete—NONAT?
Táto „Česká“ léčivá mast (ointment) která se
najde skoro v každé lékarničce se dá koupit na
www.nonatsalve.com nebo ji objednejte přímo
za $12.49, co zahrnuje S & H na adrese:
Alfred Novacek, 3831 N E Wasco Street
Portland OR 97232 Tel: 503 234 5594

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of
services advertised on this page.

Hedvičin manžel Jindřich I. Bradatý
padl v roce 1238 ve vnitropolských
válkách a nejmilovanější syn Jindřich II.
Pobožný v boji proti Tatarům (1241).
Po synově smrti se uchýlila do
trzebnického kláštera. Po zbytek
života se věnovala blahu svého lidu
a prohloubení křesťanské víry. Po
synově smrti se uchýlila do
trzebnického kláštera. Po zbytek života
se věnovala blahu svého lidu a
prohloubení křesťanské víry.
Zakládala nemocnice, ošetřovací
ústavy a kláštery.
Svatořečil ji papež Klement IV. již 26.
března 1267.
Svatá Hedviká je také patronkou
Ostravsko-Opavské diocéze.

KALIFORNIE ÚNOR / FEBRUARY 2013

Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
1.) Změna data: Naše příští mše sv. v Los Angeles,
která byla původně oznámena na 10. února, se
překládá na 24. února, zatím co mše sv. v San Diegu
zůstává, jak bylo původně oznámeno, 9. února.
2.) Mnozí z nás se v životě dožíváme významných jubilejí. I
mně se blíží 50. leté jubileum vysvěcení na kněze v bazilice sv.
Jana Lateránského v Římě a to na svátek sv. Františky,
9.3.1963. Ani ve snu mi tenkrát nenapadlo, že bych se dožil 50.
let kněžství a to ještě, díky Pánu Bohu, při poměrně dobrém
zdraví. Rád bych Vás všechny pozval na děkovnou mši sv. a to
právě v sobotu, 9.3., jak tomu bylo před 50. léty, také v sobotu
v San Diegu a pak primici jsem měl hned druhý den v neděli,
10.3., v kapli Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde jsem
si dodělával 4. rok teologie. Tentokrát po 50. letech budu slavit
tuto mši zde v Polském centru Jana Pavla II. V San Francisku
oslavíme toto jubileum při naší mši sv. v neděli, 17. 3.
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3.) Při poslední mši sv. v San Francisku, na svátek Sv. Tří
králů, jsem v kázání řekl, že tento svátek nám připomíná také
skutečnost, že Kristus přišel spasit také lidi jiných národů a tedy
nejen židy. Hned po mši sv. jsem dostal několik námitek, které
se dají shrnout takto: když je spása možná i v jiných
náboženstvích, proč bych se měl(a) snažit být katolíkem(čkou)?
Už někdy 30 let před II.Vatikánským koncilem prohlašoval
jesuita O. Leonard Feeney, že ten, kdo není členem církve,
nemůže být spasen. Řídil se rčením „extra Eclesiam nulla
salus“(mimo Církev.není spásy)! Za toto tvrzení byl papežem
Piem XII.
excomunikován. Teprve těsně před smrtí přiznal, že se mýlil a
zemřel smířen s církví.
Lumen Gentium, 16. „Také ti můžou dosáhnout spásy, kteří
ne svou vlastní vinou neznají evangalum Kristovo a jeho
Církev, ale přesto upřímně hledají Boha a pod vlivem milosti se
snaží Jeho vůli, jak ji znají z působení svého vlastního
svědomí.... Spása nebude odepřena ani těm, kteří se ne vlastní
vinou nedostali k jasnému poznání Boha, ale snaží se žít
dobrým životem díky Jeho milosti......

LEDEN JANUARY 2013
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $1,268.00
SD sbirka: $148.00; na Velehrad 60.00. LA sbírka : $867.00, oběd $253.00.

Měsíční výdaje misie: $1,864.00
$1,000.00 Bishop’s salary; 375,00 (rent za Polish Center 200 a farní halu v San
Diegu 50 a San Francisco 125); $120.00 (gas, car maintenance); Věstník tisk :
$99.00 +270.00 (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
Tel:(714) 524-0092
Placentia, CA 92870
Fax:(714) 637-6789
www.Czechchurch.org
PetaEst@aol.com
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California
SAN DIEGO
Předseda:

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:

R C CZECH MISSION CALIFORNIA ANNUAL REPORT
2012 (1/1/- 12/31/2012)

ÚNOR • FEBRUARY
1. +Mirek Janak - Jan a Gita Dedek
2. +Daša Kovařik (+27.11.2012) - přátelé
3. +Miloslav Marik - manželka Edith
4. +J.V. Reicherta - manželka Jana
5. +Marii Jordánovou - syn Pavel
6. +František a Helen Vykydal—Helen Misik
7. +Eva Litochleb (22.12.2012) - Martin a Susana Kay
8. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
9. +Petra Vranu - manželka Jarka
10. +George Martinku - Jean Hoard
11. +Joseph a Anna Nečas - přátelé
12. +Bruce Korbař - přátelé
13. +Daniel Gábor (+13.11.2012) - Růzena Kristoff
14. +Alfred Srnka, Anthony a Marie Wagner - Bertha Srnka
15. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
16. +Miroslav Vykydal - sestra Helen Misik
17. + Albert Misik - Helen Misik
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. + Libuse Rohaček - přátelé
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21 + Dasha Kovářík - Irene Marlow and Zikmund Teba
22. za Marii Dvorskou (90. naroz.) - přátelé
23. +Bob Mařik - Stella Huntington
24. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
25. +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
27. + Milos Halouzka - přátelé
28. +Talia Mascagno - Bertha Srnka
Memorial for Eva Litochleb - Martin a Susana Kay
Memorials for Dasha Kovařík -Jirina a Jaroslav Marik,
Irene Marlow, Zikmund Teba.
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DONATIONS
COLLECTIONS
MAIL
TOTAL DONATIONS

33,301
2,968
36,269

Interest income
TOTAL INCOME
____________________________________________________
EXPENSES
Rent for churches
Salary/medical for bishop
Velehrad household
Program Expenses - tombola
Office
Car and California air travel
Vestnik printing and mailing

36,269

3,425
12,492
8,268
375
2,537
3,286
3,916

TOTAL EXPENSES

34,299

BALANCE
1,970
_______________________________________________________________
ASSETS
RC Czech Mission checking
Share
TOTAL ASSETS

7,762.16
2,316
10,078.16

VELEHRAD CALIFORNIA CZECH CATHOLIC MISSION, Inc.
DONATIONS Building Fund
EXPENSES
County assessments
Loan payments
Insurance
Balance
ASSETS
Building Fund checking
Savings

8,274.00
13,712.66
850.00
12,000.00
862.66
( 5,438)
6,767.60
1,475
5,292.60

Equity in 344 Koch Ave

480,000 +

LIABILITY Remaining balance on loan (1.1.13)

(362,665)
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Blahopřejeme našim mladým manželům
Petrovi a Silvii Šilvarovým k jejich druhému
přírustku do rodiny, které dali při křtu biblické
jméno ESTER.

Zleva: Vincent a otec Petr Silhar, biskup Petr Esterka a maminka
Silvia Silharová.

MARCH 9 IS THE 50TH ANNIVERSARY OF BISHOP
ESTERKA’S ORDINATION TO THE PRIESTHOOD.
Our LA celebration will be held on March 10th in the Church (1:30 )
and large hall of the Polish Center (3 pm). A dinner of grilled steak or
chicken with all the trimmings will be served after Mass. You are
requested to make a donation of $15 dollars with an advance
reservation, or $20 dollars at the door. This will include the steak or
half chicken dinner, entertainment, coffee and dessert. Beer, pop and
water will be available for cash as usual.
Please send the coupon below with your reservation and payment
as soon as possible, but no later than February 25.

I/we are happy to attend. Number of steaks ____; chickens ____
I cannot attend but will be happy to make a donation.________
Name ________________________________________________
Phone or email _________________________________________
4 Amount enclosed ______________________

Je možné víru ztratit, přijít o ni pod vlivem vnější události nebo ji
nechat zaniknout? S jakými problémy se v tomto ohledu
nejčastěji setkáváte ve zpovědnicích i jinde?
Jsem přesvědčen, že mnohý člověk v různých situacích ztrácí víru v
boha, kterého si sám vytvořil. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu.
Člověk však tuto myšlenku převrátil a tvoří si různé bohy podle
vlastních představ. Popírání Boha je základní podoba ateismu.
Využívání Boha pro sebe je praktická forma ateismu. A tak si
vytváříme svého boha, který nám má pomáhat v našem sobeckém
úsilí o štěstí. A proto se v našem životě objevuje:
Bůh-hasič: který by měl přijít rychle na pomoc, když něco hoří, ale
nejraději bych ho nepotřeboval;
Bůh-chůva: který se drží v pozadí, ale dává pozor na naše děti;
Bůh-buldozer: který odstraňuje překážky, jež nám stojí v cestě za
štěstím;
Bůh-droga: který nás vyvádí ze smutku a dodává dobrou náladu;
Bůh-pomocník: který dá všechno do pohybu a pak se stáhne;
Bůh-Mléčná dráha: který je vyšší bytostí a patří někam nahoru;
Bůh-dekorace: který nám pomáhá zkrášlovat naše rodinné slavnosti a
důležité životní události;
Dokončení bude v příštím Věstníku

České školy v Los Angeles a „Česká škola West Coast“ v
Orange County zahajují nový semestr
09.01.2013 / 00:05

Generální konzulát České republiky v LA Vám s radostí oznamuje, že Česká škola v Los Angeles zahájí v sobotu 12. ledna
2013 další semestr výuky českého jazyka. Vyučování bude nadále
probíhat v prostorách Generálního konzulátu v ČR v Los Angeles.
V případě, že si přejete přihlásit Vaše dítě do kurzů českého jazyka v
Los Angeles napište nám na: aneta_campbell@mzv.cz či zatelefonujte
na: (310)473-0889; ext. 224.
Česká škola West Coast v Orange County zahájí jarní semestr v sobotu
2. února v Costa Mesa. Vyučování bude probíhat v sobotu a ve středu.
ČSWC nově nabízí školku pro děti od tří do pěti let. Výuka pro dospělé
pokračuje v sobotu ráno. Pro více informací a pro přihlášku: ceskas9
kola.ca@gmail.com či www.cswc.us

Takové Boží oslovení přichází ke každému. V různých dobách života, v
různých situacích. Boží fantazie je nevyčerpatelná.
Jeden se seznámí s dívkou. Zamiluje si ji. Ona věří v Ježíše a jemu
otevře oči pro víru. Jiný dostane spolupracovníka, sympaťáka. Je věřící.
Když se blíž poznají, začnou hovořit i o víře. Vědecký pracovník si
uvědomí, že má pravdu Einstein, když říká: „Ve vesmíru se všude
projevuje Moudrost bez hranic. Pozorování přírody vede myslícího
člověka k víře ve Stvořitele.“ Jsou lidé, které přivede k víře kniha.
Důstojník Ignác z Loyoly ležel raněný v nemocnici. Nudil se, chtěl
aspoň číst nějakou napínavou knihu. Měl po ruce jen životy svatých. Z
knihy uslyšel hlas Ježíšův a dostal impulz k následování.
Podle katolické nauky je víra dar, zatímco evangelíci říkají něco
jiného. Kde se vzal tento rozpor? Projevuje se v praxi jednotlivých
církví?
To by bylo jistě na dlouhou teologickou diskusi, pro niž zde není
dostatečný prostor. O dar víry je jistě třeba Boha prosit, ale pro víru také
musíme a máme něco udělat sami. Víra je jako záchranné kolo, které
nám Bůh hodil. Kdo se ho nechytne, tomu hrozí, že se utopí. Křesťanská
víra neznamená, že někomu je dáno od Boha umění plavat a jiný se to
nikdy nenaučí. Spíše bychom mohli říci, že když Bůh viděl, jak se
všichni topíme, rozhodl se nás zachránit. Záchranné kolo, které nám
hodil, unese všechny. Ale ti, kteří se ho nechytnou a chtějí se zachránit
vlastními silami, dříve nebo později poznají, že to nedokážou.
To, že člověk věří „v Boha“, ještě neznamená, že zároveň věří
„Bohu“. Nemají mnozí věřící problém Bohu důvěřovat?
Ano, může se mi zdát, že přítomnost Boha necítím, že mi Bůh připadá
vzdálený, že se cítím Bohem opuštěn, ale opak je pravdou. Krásně to
vyjadřuje jedno vyprávění nesoucí název Stopy v písku. Člověk vyčítá
Bohu: „Bože, vždycky jsi byl se mnou, vždycky jsi byl po mém boku,
vždycky jsem v písku viděl dvoje stopy: jedny byly tvoje a jedny mé.
Proč jsi mě opustil teď, kdy jsem tě nejvíc potřeboval, proč už se mnou
nejsi, proč už v písku vidím jen jedny stopy?“ A Bůh člověku řekl: „Já
jsem tě neopustil! Já jsem tě nesl a ty stopy, které jsi viděl – ty byly
mé…“ Někdy to člověk pochopí brzy, někdy až po letech, některé věci
nám „docvaknou“ jistě až na věčnosti. Ale je to zkušenost tolika
generací před námi, je to i moje osobní zkušenost, je to i zkušenost
mnohých z nás: Bůh člověka neopouští. Vidíme to na velikých
postavách víry, o nichž píše 11. kapitola listu Židům. Možná bych ji
doporučoval jako povinnou četbu Roku víry.
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EVA LITOCHLEBOVÁ
(1924 – 2012)
Eva Jaroslava Litochlebová, dlouholetá
členka Sokola Los Angeles a naší české komunity, zemřela dne 22. prosince 2012. Bylo
jí 88 let. Na věčnost jí předešel její manžel
Vladimír (Vláďa).
Eva se narodila a vyrostla v Praze. Provdala
se za Vladimíra
Litochleba, studenta
medicíny. Po komunistickém puči v roce 1948 se Litochlebovi rozhodli
emigrovat a opustili Československo. Začínali v táboře pro utečence
blízko Neapole v Itálii, a časem se usadili ve městě Lima v Peru v Jižní
Americe, kde se narodily jejich dvě dcery, Suzy a Kathy.
Litochlebovi emigrovali do Spojených Států v roce 1958. Stali se U.S.
občany a usadili se v Alhambře, v oblasti Los Angeles. V roce 1965 se
rodina přestěhovala do Vídně v Rakousku, kde Vláďa plánoval dokončit
své lékařské studie. To bohužel nevyšlo a po roce se rodina opět vrátila
do jejich dřívějšího domova v Alhambře. V roce 1966 Litochlebovi
koupili rodinný domek v Mission Viejo v Orange County a v této oblasti
pak zůstali až do své smrti. Vláďa zemřel v roce 2001.
Litochlebovi byli dlouhá léta aktivními členy Sokola Los Angeles. Vláďa
se stal hlavním organizátorem každoročních Labor Day Weekend táborů
pro pacifickou župu a Sokol Los Angeles. Za 36 let rodina Litochlebova
nevynechala jediný Labor Day Weekend tábor. Litochlebovi zůstali aktivními členy Sokola Los Angeles po celé čtyři desetiletí.
Eva byla výborná kuchařka, která s oblibou připravovala všechna typická
česká jídla. Měla též talent pro interiérovou dekoraci a návrhy, šití šatů,
zahradnictví, uměla ocenit umění a hrát na piano. Nadevše ovšem
milovala se učit, zvláště jazyky. Když už jí bylo přes čtyřicet tak začala
chodit do Saddleback College a získala bakalářský diplom v Lingvistice,
Summa Cum Laude (s nejvyšším vyznamenáním). Eva zvlášť milovala
frančtinu a našla si přítelkyně, které sdílely tento zájem. Tato skupina
obdivovatelů všeho francouzského vydržela zůstat aktivní hodně let. Setkávaly se jednou týdně a diskutovaly francouzsky o různých knížkách, a
to dávno předtím, nežli patřit do knižního klubu se stalo módou. Jejich
nejoblíbenějším autorem byl Proust, a když padla otázka, kterou knížku
skupina zrovna diskutuje, byla to skoro vždycky Proustova Swannova
Cesta (hledání ztraceného času).
Eva byla milovnice umění, literatury, frančtiny, byla výborná kuchařka a
lingvistka; žena vtipná a živá, která milovala život. Bude nám scházet.
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Bůh, kterého nevidíme, je nám blízko

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU bude mše sv. v sobotu, 9. 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 SAN FRANCISKU česká mše sv. bude v neděli, 17 února
v 11:00 hod. v Star of the Sea Church, 4420 Geary Blvd., San
Francisco, CA. Beseda a pohoštění následují.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli, 24. 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.
.
Mše sv. příští měsíc budou: březen 2013: SD 9, LA 10, SF 17.

Blahopřejeme pí. Marii Dvorské k
jejím 90. narozeninám.

Paní
Marie se
synem
Jiřím a
vnučkou
Kristíno
u.
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Autor: Jiří Gračka,, Katolicky tydenik,2013/4

Co to vlastně víra je? Jak ji lze získat, jak si ji udržet a
jak o ni nepřijít? I k takovým otázkám má vést právě
prožívaný Rok víry. Pro čtenáře KT se nad těmito i
některými dalšími problémy zamyslel převor
břevnovského benediktinského kláštera P. PETR
PROKOP SIOSTRZONEK.
Bůh nás často navštěvuje, jenže my nejsme doma…
Čím to, že má víra takovou moc a člověku dává sílu?
Mluvme napřed o víře obecně. Máme-li se spolu nad ní zamýšlet, je
špatné dělit lidi na „věřící“ a „nevěřící“. Lidstvo se dělí na věřící a
zoufalce. Každý člověk žije jen proto, že věří. Vždyť každý potřebuje
víru v sebe. Bez ní by se stal hříčkou různých mindráků.
Ale víra v sebe je málo. Člověk potřebuje víru v člověka. Bez té je život
neúnosný. Lidé jsou ovšem smrtelní… Člověk tedy potřebuje víru ve
společnost, v kulturu, vědu (kolik víry v platnost zákonů je ve
vědeckých pracovnách?!). Kolik víry jsme každý projevovali už svým
učitelům od základní školy – copak jsme si na všechno mohli sáhnout,
vše vidět? Prostě jsme věřili. Připomínám to proto, že tolik našich
známých vám tvrdí, že jsou nevěřící. Vždyť to není pravda!
Víra je, zdá se, něco jako směřování. Otázka tudíž asi nezní, proč
věřit, ale čemu věřit.
U naší křesťanské víry bych ještě dodal: Komu věřit? Víra není
záležitostí rodinné tradice, protože to není jen otázka vůle nebo
poslušnosti. Víru nelze předat jen vyučováním katechismu (kolik lidí
vám ještě po desetiletích odříká nazpaměť dlouhé pasáže, přesto je jim
Bůh vzdálený…). Víra se nezíská ani honbou za zázraky a zjeveními, to
vede spíše k pověrčivosti. Není to také věc citu, to by pak bylo
důležitější, že se věří, než co a komu se věří.
Z čeho se tedy rodí naše křesťanská víra?
Víra je vztah k Bohu, a proto se jako každý vztah musí rodit z osobního
zážitku setkání. Básník Paul Claudel si zašel jednou do kostela jen tak –
pro inspiraci, pro náladu. A najednou si uvědomuje: „To, co se tu hlásá,
je pravda.“ Utekl před tím z kostela, čtyři roky se bránil tomu Božímu
oslovení, ale nakonec na to oslovení odpověděl a stal se živým
křesťanem na celý život.
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