VĚSTNÍK

ČESKÉ
Katolické Misie
www.czechchurch.org

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

Kalifornie ~ Leden 2017

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 21. ledna v 3:00 hod. odp.,
v St John Evangelist Hall, Normal a Lincoln, San Diego. Beseda a
pohoštění následují.
V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 29. ledna v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po msí
sv bude chutny oběd.
V SAN FRANCISKU nebude v lednu mše svatá.
Mše sv. příští měsíc budou na : SD 18. února, LA 19. února, SF 26.
února 2017.
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Doufám, že Váš nový rok začal s požehnáním a s obnovenou
nadějí.
1) Tento měsíc se poprvé můžeme těšit z práce Roberta
Dobeše, který převzal produkci návrhu a výrobu našeho
Věstníku a jsme rádi, že můžeme využívat jeho mnoho talentů. Je také důležité,
aby jsme vyjádřili velké poděkování Joan která udržovala Věstník v chodu po
dobu posledních 13. let. Dala se na tuto náročnou práci v době, kdy jsme na to
neměli nikoho jiného.
2) Rád bych vám představil First Catholic Ladies Slovak Association (FCSLA),
také známou jako “Slovak Ladies”,což je sesterská organizace. Doporučuji vám
FCSLA při příležitosti zahájení jejího fungování v Kalifornii, protože jsem je
dobře znal v Minnesotě, když převzala Catholic Workmen, podobnou českou
sesterskou organizaci, když se tato organizace ocitla ve ﬁnančních potížích.
Avšak, “Slovak Ladies“ nějak ví, jak být uspěšnými. Nyní, když FCSLA začíná
pobočku v naší oblasti, doufáme, že to bude ve vzájemný prospěch. Kromě
programů pojištění a anuity, výhody pro spojování FCSLA (Byl jsem členem
za posledních 40 let) patří stipendia pro děti členů ve věku základní, střední a
vysoké školy, jakož i odpovídající dotace na naši misii, kulturní akce a projekty
naší komunity. FCSLA se snaží najít zástupce, který by sloužil jako poradce pro
tuto pobočku. Možná jste se setkali s jejich zástupci na naších mších. Máte-li
zájem, kontaktujte Jim Donovan 760 440 9905 pro další podrobnosti.
3) Těšíme se na aktivní a produktivní rok. Představenstvo plánuje večírek na sv.
Josefa v březnu a kromě našich měsíčních mší svatých budeme mít taky tradiční
piknik na Den otců. Pokud budu moci, tak budu nadále pokračovat s našími
mšemi.
4) Je zřejmé, že budu muset přerušit tyto měsíční příspěvky. Nicméně, občas
budu s Vámi, tímto prostřednictvím, sdílet zprávy a různá oznámení. Prosím,
pokračujte v komunikaci se mnou, protože já nikam neodcházím!
V tomto novém roce 2017 žijme jako křesťané, tak že vyzařujeme lásku k
druhým a soucit k těm, kteří mají méně než my.
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Anna Bobb

11.srpna, 1924 - 23.února, 2016
Anna Bobb zemřela pokojně 23. února
2016 v milujícim a starostlivém domě,
Brookdale North Fremont ve Fremont,
Kalifornie
kvůli
komplikacím
z
Parkinsonovy choroby a demence. Anna
přežila svého syna Dušana, který zemřel v
roce 1993, manžela, Imricha, který zemřel
v roce 2002, a její sestru Marii Špůrkovou,
která zemřela v roce 2008 v Praze, v České
republice. Anna se narodila 11. srpna 1924 ve městě Sokol, tehdejším Československu.
Má dceru Annu Navarra a zetě Charles Navarra, vnučku Veroniku Marii Navarra,
neteř Arnostku Vansovou a jejího manžela Jaroslava Vansu a jejich dva syny Martina
a Jakuba, kteří žijí v Praze. Během 91 a pul let života, Anna bydlela v mnoha různých
místech. Ve 14-ti letech se její rodina přestěhovala ze Slovenska (dříve Československa)
do Prahy, nyní České republiky, v důsledku politických nepokojů v jejich zemi.
Anna žila v Praze, do té doby než se seznámila se svým budoucím manželem, Imrichem
Bobb. Vzali se 28. září 1948 v Praze a poté utekli v dubnu 1949 kvůli probíhajícím
komunistickém převratu v Československu. Anna utekla do Bruselu v Belgii, zatímco
její manžel, Imrich uprchl do Vídně v Rakousku pod falešným jménem (chránil si svůj
vlastní život, protože byl na seznamu nejhledanějších ruské / komunistické strany).
Když se znovu setkali v Bruselu, Anna porodila svého syna, Dušana v srpnu 1949.
Čekali několik měsíců, aby zjistili, zda se politická situace v Československu nezmění
(a bohužel se tak nestalo) v roce 1950 se rozhodli stěhovat do Kanady; V té době
Spojené státy nedovolovaly žádným dalším lidem imigrovat do USA (I když Imrichovi
rodiče žili v Oháju již několik let, a Anna a její manžel chtěli žít ve Spojených státech
také.).
Konečně v roce 1952 jim bylo umožněno se přestěhovat do USA (Cleveland, Ohio)
a v září roku 1953 se jim narodila dcera Alena.. Anna a její rodina žila v Clevelandu
až do srpna 1961, kdy se rodina přestěhovala do La Crescenta v Kalifornii, protože
její manželovi byla nabídnuta práce jako” electrical/ mechanical design engineer” u
Rocketdyne, divize North American Aviation. Anna a její manžel žili v La Crescenta až
do roku 1998, kdy se přestěhovali do Fremontu v Kalifornii, aby mohli byt blíže k jejich
jediné vnučce Veronice a v roce 1999, se přestěhovali a žili v Newark, CA. Díky svým
prarodičům, speciálně babičky se Veronika naučila docela dobře česky. V češtině se
říká babičkám “Babi” a to je jak Veronika na svou babičku vždycky volala. “Babi” se
stalo jejím oblíbeným jménem v celé rodině a už jí tak zůstalo. K její radosti ji dokonce
oslovovali “Babi”i někteří z personálu v Brookdale.

- Alena Navarra
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Oslava 81. narozenin
Biskupa Esterky
v San Diegu

NAŠE PANNA MARIE ROZVAZUJÍCÍ
UZLY ...
“Ale víme jednu věc: nic není nemožné pro
Boží milosrdenství! Dokonce i zamotané
uzly jsou uvolněny jeho milostí. A panna
Marie, jejíž “ano” otevřelo dveře k Bohu,
aby rozvázal uzel starověké neposlušnosti, je
matka, která nás trpělivě a láskyplně přivádí
k Bohu, aby mohl rozmotat uzly naší duše v
jeho otcovském milosrdenství. My všichni
máme některé z těchto uzlů a můžeme se
ptát sami sebe: Jaké jsou uzly v mém životě?
“Otče, mé uzly nelze rozvázat!” Je chybou říkat něco takového! Všechny uzly
našeho srdce, každý uzel našeho svědomí, lze rozvázat. Mám žádat pannu
Marii, aby mi pomohla uvěřit v Boží milost, rozvázat ty uzly, změnit se? Ona,
jako žena víry, vám jistě řekne: “Vstaň, jdi k Pánu: on vás zná”. A ona nás vede
za ruku jako matka, naše matka, k příjmutí našeho Otce, Otce milosrdenství.”
— sv. Otec František
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Vánoční mše svatá
v Los Angeles
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Zpráva z porady výboru misie
Velehrad.
Naše česká misie existovala bez
formálního výboru přes čtyřicet
let. Když byl v roce 2008 zakoupen
dům v Placentii jako biskupská
rezidence a jako centrum pro
naše činnosti, bylo nutné, aby se
misie v Kalifornii zaregistrovala
jako právní neziskový subjekt.
Vzhledem k tomu, že neziskový
majetek nemůže být vlastněn
soukromou
osobou,
zákon
Petr Peterka
vyžaduje ustanovení oﬁciální
předseda rady
rady. Dům je tedy ve vlastnictví
„Velehrad California Czech Catholic Mission Inc.“ a spravován
radou podle svých stanov.
Rada Velehradu se setkala v sobotu 3. prosince 2016 jako obvykle
v domě biskupa. Byl přítomen biskup Petr Esterka jako president
misie, Petr Peterka jako předseda rady a jednotliví ředitelé: Joan
Timmerman, George Dvorsky, Anna Dobešová, Gabi Trhačová a
Frank Blažek. Ředitelé z misie v San Francisku se většinou neúčastní
kvůli komplikacím s cestováním. Rada se schází zpravidla jednou
ročně, ale v případě potřeby se svolávají zvláštní schůzky. Setkání
začalo úvodní modlitbou biskupa Esterky.
Na programu jsou obvyklá témata, jako schválení zápisu z
předcházejícího zasedání, projednání ﬁnanční zprávy, plánování
rozpočtu na příští rok, a organizování misijních akcí, atd.

pokračování na straně 8
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Co se týče událostí v příštím roce, diskutovali jsme Josefské
slavnosti s hudebním doprovodem dne 19. března s možností pozvat
“Poe Street Band” ze San Diega. Tradiční Dožínky mohou být buď
v září nebo v říjnu s možností pozvat taneční skupinu “Karička” ze
San Diega.
Dalšími tématy byla údržba domu, vydávání Věstníku a příprava
jídla po mši svaté v Los Angeles.
Také jsme probírali nápady a návrhy týkající se pozvání a
sponzorování českého kněze, který by mohl pomoci biskupu
Esterkovi s našimi měsíčními mšemi. Také by se mohl učit anglicky
a poznávat život a aktivity naší misie i místních amerických farností.
Budeme muset napsat nabídku biskupu Malému, jak sám navrhl
během své poslední návštěvy. Ale s ohledem na nedostatek kněží v
České Republice jsou naše šance asi malé.
Během plánování rozpočtu na rok 2017 jsme zjistili, že v důsledku
klesajícího členství naše měsíční sbírky postupně klesají. Naším
hlavním tématem byly možnosti jak pomoci biskupu Esterkovi,
který již nemá řidičský průkaz a lékařské potřeby se zvyšují. Hlavní
náklady se týkají úklidu, přípravy jídel, návštěv u lékaře, pravidelný
dovoz do San Diega, a všeobecná transportace. Rada projednávala
možnosti naší možné ﬁnanční pomoci.
Naše misijní aktivity jsou většinou oznamovány ve Věstníku,
rozesílány přes e-mail (San Diego), na našich webových stránkách
(http://czechchurch.org/) a na stránce Facebook (https://www.
facebook.com/CzechChurch/). Doufáme, že tyto metody osloví
široké řady našich členů, ale samozřejmě další návrhy jsou vítány.
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
LEDEN • JANUARY
1.+Michael R Krato (10 výr +) otec John Krato
2.+Anežku Brožkovou - synovi Peter a Paul s rodinamý
3.+Luboš Jednorožec - manzelka Milada a dcery Renata a Jana
4.+Holícký Family - Evelyn Holicky Puhala
5.+Miroslava Skovajsu - Helga a František Skovajsovi
6.+Tom and Mary Ann Mahoney - daughter Karla Mahoney
7.+Dra Viliama Jonce – manželka Marta
8.+Jaroslava Hromka - manželka Anežka s rodinou
9.+matku Jolana Srsen - Marta Jonec
10.+Inku Novákovou - dcera Irenka s rodinou
13.+Vlastu Waldaufovou - Eva a Míla, dcery
14.+Jaromíra Střížku - přátelé
15.+Vladimíra Bašuse - manželka Věra a dcera Dagmar
16. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
17.+Zdenka Šafaříka - manželka Libuše a dcera Jana
18.+Raymunda Dvorského - manželka Marie
19.+rodinu Skrobovu-Ivo a Eva Plachy
20.+Filomenu Zemkova - Anna Mařík, dcera
21.+Miloslava Maříka - manželka Edith
22.+Jiřinu Jordanovou - manžel Pavel
23.+Marií Šimkovou - přátelé
24.+Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
25.+Anežku Brožkovou - přátelé
26.+J.V. Reicherta - manželka Jana
27.+Anna Bobb - dcera Alena Navarra
28.+ Mirka Janáka - manželka Janat
29.+ Jima Frolika - Aska s rodinou
30. rodinu Stichovu – Aska a Lada
31. rodinu Zrzavych- Lada a Aska
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100 Club - Prosinec
Louise Kis, Oldrishka Reichl, Victor Hadik, Jessie Uhlir, Maria Kletecka, Jana
Franz, Pavel Jordan Anna Zemanek, Jan Zemanek,George Dvorsky, John
Krato, Mila Jelinek, Dana Matula, Teresa Bartecek, Petr Peterka, Anna Bobb
(daughter Alena), Peter Bachraty, Marcela Semancik, Vera Rychecky, Ruzena
Kristoﬀ, Josef Beles, Irene Novak, Edith Marik, Peter Kral, Aska Frolik, Earl
McLaughlin, Marti Jonec, Mark and Mary Novak.

Vítězové naší tradiční
vánoční tomboly
Třetí cena: Dennis Vernak
Druhá cena: Genie Berberian
A vítězem první ceny se stává:
Anna Bures

Gratulujeme!
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PROSINEC / 2016
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $4,476.00
SD: sbirka : $385.00; LA: $1,720.00, oběd $694.00, Tombola $1,584.00;
SF dary obdržené poštou $330.00; NAPCCC $50.00.

Měsíční výdaje misie: $2,592.00
$1,000.00 Bishop’s salary; $325 rent for churches,$400.00 expenses for meal;
$367.00 (travel for ministry) ; $268.00 Věstník tisk+ $235.00 postage.

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
Dbejte prosím, aby Vaše šeky odpovídaly jménům našich účtů: Velehrad
California Czech Catholic Mission (nebo VCCCM). Naše banka již
nebude přijímat šeky bez označení Velehrad nebo VCCCM v kolonce
příjemce. 2. Přejete-li si věnovat příspěvek North American Pastoral
Center for Czech Catholics, vypište prosím šek na NAPCCC.Tisíceré
díky za Vaši štědrou podporu!

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
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California

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

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

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

LOS ANGELES
Předseda:

George Dvorsky

(310) 545-9302 - dngdvorsky@Verizon.net

SAN FRANCISCO
Předseda:
Tajemník:

Jan Dedek
Daniel Botcha

(650) 321-9298 - jandedek@comcast.net
(415) 883-3974 - daniel2czech@gmail.com

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing: Minutemen Press, 1261 N Lakeview Avenue, Anaheim CA 92807

11

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

Phone: (310) 398-9012

Milan Kyncl, Esq. Attorney
12832 Garden Grove Blvd, Ste. 240
GARDEN GROVE, CA 92843

milan@wkklawyers.com
TEL (714) 539-9900

MILAN’S GRILL

1721 W Katella, Anaheim CA

714 254 1940

Closed Mondays

www.milansgrill.com for hours
California Photo Dreams
Wedding and portrait photography
Vladimir Dostalek
951 256 7771

First Catholic Slovak
Ladies Association
James J. Donovan, FIC
Regional Sales Manager

www.fcsla.org • (760) 440-9905
jim.donovan@fcsla.com

Travel Center

Long Beach - Jana 562.498.1280
e-mail veverka@aol.com
Santa Monica - Eva 310.396.878
evaslovacek@verizon.net
4 Simple Steps to Earn Money from
the Czech Republic
and Re re with a Secure Steady Income

For Informa on 888-943-9960

Stania Rensberger

californiaphotodreams@gmail.com
www.CaliforniaPhotoDreams.com

San Diego 619-296-3910
srensberger@gmail.com

Pinnacle Pools, Inc.

Mluvite česky nebo slovensky?

Tel: 951-796-2792

Příjdte mezi nás, každou druhou
sobotu v měsíci.

Email: jjurecka76@yahoo.com
Construction, renovations, plastering,
installations, repairs, maintenance

PASADENA BESEDA

1 ~ 4 PM, 403 S First St.
Arcadia CA 91106
e-mail : pasadenabeseda@gmail.com

POLAM

Jan A. Zemanek, Attorney
714 617 5515

Polam Federal Credit Union
Your full-service Polish-American
Federal Credit Union Since 1969
Savings • Checking • Loans • Debit/ATM
VISA Credit Card • Online and Mobile Banking

www.polam.org • 800/404/5137
The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.

