
Kalifornie ~ Říjen 2017

Foto: Val Dostalek

VĚSTNÍK ČESKÉ
Kato l i c ké  Mi s i e
www.czechchurch.org

sv.Jakuba v San  Diegu – sv. Františka v San Francisku - sv.Cyrila a Metoděje v Los Angeles 
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 14. října v 4:00 hod. odp.,
v St John Evangelist Hall, Normal a Lincoln, San Diego. Beseda a
pohoštění následují.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 15. října v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mší
sv bude chutny oběd. (oběd $10, párky $5)

V SAN FRANCISKU mše svatá v říjnu byla zrušena.

Příští  Mše sv. budou:
SD 18. listopadu - LA 19. listopadu - SF 7.ledna 2018

Star of the Sea parish, San Francisco
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Podzimní Slavnosti
Říjen je obvykle příjemný čas ve Spojených státech. Podzimní období se v 

mnoha částech země vyznačuje nádherným podzimním listím. Teploty jsou 
chladnější, vyzývající lidi, aby chodili ven do přírody na procházky, zbírat 
jablka nebo dýně. Školní rutina je ve větší míře už zavedena a fotbalová 
sezóna je v plném proudu. Oslavy církve pro měsíc říjen jsou také nádherné 
a jedinečné. Během tohoto měsíce se slaví svátky některých nejoblíbenějších 

světců církve: Sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Francie), 
sv. Františka z Assisi (Itálie) a sv. Terezie z Avily 
(Španělsko). Tito svatí pocházejí z různých zemí 
a k uctění těchto světců můžeme zahrnout místní 
pokrmy nebo aktivity z každé země, aby se tento 
svátek stal ještě více výjimečným. Přečtěte si více 
o životě těchto svatých. Možná si vaše rodina 
může vybrat jednu ctnost, kterou každý svatý 
dobře konal a pokusit se ji realizovat.

Svátky v říjnu zahrnují také dvě nejpopulárnější, 
starodávné zbožnosti katolíků, modlitba svatého 
růžence (7. října) a andělů strážných (2. října). 

V říjnu 2002 napsal náš svatý otec Jan Pavel II Apoštolský list Rosarium 
Virginis Mariae (Panna Maria Růžencová). “Tento list představil pět nových 
růžencových tajemství nazvaných Světelné nebo-li Růžencová Tajemství 
světla, které jsou (1) Ježíšův křest v Jordánu, (2) Ježíšovo zjevení na svatbě 
v Káně, (3) prohlášení Božího království s výzva k pokání, (4) Proměnění a 
(5) Eucharistie.

V průběhu října se snažte více soustředit na společnou modlitbu ružence, 
jako rodina, přečtěte si ten  apoštolský list, abyste pochopili krásu této 
zbožnosti hlouběji a modlete se za nové tajemství světla. 16. říjen je známý 
jako “Den papeže”, kdy oslavujeme dar papežství a současného papeže.

Každý člověk má přiděleného anděla strážného a 2. října církev oslavuje 
roli těchto strážných andělů. Měli bychom projevit zbožnou vděčnost Bohu 
za to, že ustanovil tyto anděle k našim službám. Mít strážce by nám mělo 
dodávat důvěru během všech životních potíží. Každý katolík by měl znát 
modlitbu Angele Dei (Andělé Boží) a často se ji modlit. Adresář pro lidovou 
zbožnost (The Directory on Popular Piety) naznačuje, že se ji rodiny modlí 
rano i večerní a nebo po modlitbě Andělu Páně.

Zdroj: www.catholicculture.org
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD
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Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv 
a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování 
společného dobra. 

Téma: Práva dělníků a nezaměstnaných

MĚSÍC ŘÍJEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Prosím Pána o milost, aby mé srdce bylo otevřené? Snažím 
se naslouchat Duchu svatému, Jeho vnuknutím, tomu, co 
říká mému srdci, abych ve svém křesťanském životě postu-
poval vpřed a také dosvědčoval, že Ježíš je Pán?

Přemýšlejte dnes o těchto dvou věcech. Mám otevřené 
srdce a snažím se naslouchat, co mi říká Duch svatý?
Takto budeme v křesťanském životě postupovat vpřed a 
budeme rovněž dosvědčovat Ježíše Krista.

Papež František



Posílám stipendium na modlení::  $

Jméno:

Adresa:

Email:

Přeji si, aby při mších svatých v listopadu bylo
pamatováno na:
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Z Vystoupení Folklórních Skupin 
Karička a Podkovička

Foto: Val Dostalek - www.valdostalek.com
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Jiřina Marie Tůmová se narodila 
jako Jiřina Marie Koudelková v 
KUNRATICÍCH a jako malé dítě 
se přestěhovala do Roudnice nad 
Labem. Byla jediné dítě po dobu 
devíti let, což ji učinilo velmi 
nezávislým a sebevědomým 
jedincem. Mezi Jiřinou a jejím 
nejmladším sourozencem byl 18. 
letý rozdíl. Vždycky věděla, co 
chce a jak to dostat.

Ve věku kolem 21 let, začala 
cestovat po světě a přestěhovala se 
do Djakarty (Batavia) v Indonésii, 
kde se setkala s naším otcem 
Bohumilem Bradíkem, vzali se 
a měli dvě dcery, Elišku a Janu. 
Nemohu si vzpomenout na mnoho 

míst na tomto světě, které nenavštívila.

Během druhé světové války poslala rodině balíčky, protože věděla, že 
nemají mnoho věcí, jako například čokoládu, práškové mléko a další 
věci, aby dala rodině s malými dětmi silu. Po druhé světové válce se 
naši rodiče museli na dva roky přesídlit do Itálie, dokud nedostali 
povolení k přesídlení do La Paz v Bolívii. Stali se občany Bolívie, aby 
dále mohli emigrovat do Spojených států. Do USA jsme přistáli v roce 
1957 a poté jsme se přestěhovali do Los Angeles, Kalifornie.

Po smrti našeho otce se Jiřina opět sblížila se svým prvním 
přítelem, Přemyslem Tůmou, a vzali se. Po odchodu do důchodu 
se přestěhovali do Niland, Kalifornie poblíž Salten Sea. A 
dále pokračovali v cestování. Jakmile se pro naši matku život 
u Saltenského moře stal příliš těžkým, po Premyslově smrti,  
přestěhovala se k Janě do Northridge v Kalifornii.

Dokonce i v jejím věku (téměř 92 let) cvičila každý den. Po cvičení 
sedávala v kuchyni a zpívala písně, které znala; nebo vyprávěla 
příběhy o svém životě. Mluvila o všech těch místech a věcech, které 
milovala v každé té zemi. Vína z Itálie, drahokamy v severní Africe 
jídlo v Hong Kongu nebo sladký vzduch v Alpách.
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JIŘINA MARIE TŮMOVÁ
1. února 1926 - 11. září 2017

Jiřina - 1946



Nejvíce, ale milovala sladkou vodu z Kunratic, které navštěvovala, 
kdykoli se vracela do České republiky. Její učitelka zpěvu ji vždy 
posazovala dopředu, aby všem zazpívala. Ve svých dvacátých 
letech se jí podařilo získat práci v Praze a žila v malém bytě se 
svou kamarádkou. Na vždy budeme vzpomínát na to, jak milovala 
tancování, zpívání, vyprávění příběhů, plavání na zádech, jedení 
čokolády a krevet a sledování starých fi lmů.

Bude nám chybět pečení 
vánoček na vánoce, 
nakupování čokolád a 
připrava a vaření jedno z 
jejích nejoblíbenějších českých 
jídel, kuře na paprice s noky. 
Kdykoli její dcery, Eliška 
nebo Jana, něco potřebovaly, 
byla tam pro ně. Mami, ty jsi 
navždy v našich srdcích s těmi 
nejkrásnějšími vzpomínkami, 
ale hlavně budeme postrádat 
tvou přítomnost v našich 
životech. Moc Tě milujeme, 
Eliska a Jana.

Jiřina se narodila 1. února 1926 a zemřela 11. září 2017. Mezi pozůstalími 
jsou dvě dcery s manželama. Dvě sestry, bratr, švagrová, švagr, mnoho 
neteří, synovců, pra-synovců a pra-neteří.

BERTHA SRNKA
† 3. září 2017

Bertha zemřela 3. září 2017 a byla 
pohřbena 16. září s pomocí Westminster 
Mortuary. Biskup Esterka sloužil 
smuteční obřad. Bertha byla jedna 
ze zakládajících členů české mise. 
Pozůstalími jsou dcery Carmen a 
Melody a jejich rodiny.
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:

ŘÍJEN 2017

3. +Marie Janků (+3.10.2004) - dcera Eva Kryska
6. +Miloslav Mářik – manželka Edith
8. +Agnes & Stanley Brozek -  Peter and Paul Brozek and families
9. +Zdenek a Helena Vernák –Iva Houtek-Harris
11. + Estela Barcarcel - John Krato
12. +Bohumil Bradík (+Oct 12,1966)- dcera Elishka a Vazgen Khodabakshi
13. + Michael and Anna Krato - John Krato, father and husband
14. +Diplom Ing. Otto Muellner (+Sept. 10,2017) - Ingrid Chybík
15 +Jiřina Tůmová (11.9.2017)- dcery Eliska a Vazgen Khodabakshi,
                                                    Jana a Dan Fowlks
16. +Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
20. +Bertha Srnka (3.9.2017)- dceri Melody a Carmen
21. +J.V. Reichert – manželka Jane
22. +Dr. Přemysel Tůma (+Oct 22, 2001)- Elishka a Vazgen Khodabakshi
23. +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
25. +Marušku Kubíčovou - Milada Jednorozec
27. +Patrik Antoš – Matka Liliane
28. For the intentions of our mother, grandmother - Renata a Pamela
                                                                                   Langmeier
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ZÁŘÍ /   2017 
Podle praxe katolických farností budeme zveřejňovat částku ze sbírek a 
nebudeme rozlišovat mezi jednotlivými mšemi, a také částkou přijatou 
poštou v daném měsíci. Už nebude měsíční zpráva o výdajích. Bilance 
je zveřejňována každoročně v únorovém Věstníku. Pokud máte někdo 
dotazy, zavolejte na číslo biskupa Esterky 714-524-0092 a zanechte vzkaz. 

Piknik a Sbírka na mši:  $2.454;  Poštou: $965
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 fi nančně!

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.

Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue   
Placentia, CA  92870  
www.Czechchurch.org 
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU

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

SAN DIEGO

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Předseda:     Petr Peterka

Předseda:    George  Dvorsky  

Spolupředseda:     Jan Dedek
Spolupředseda:    Daniel Botcha

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

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

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

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing:  Minutemen  Press, 1600 S Anaheim Blvd, Ste D, Anaheim 92805



KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY

Dr. Joseph Burian
General Dentistry 

12665 Washington Blvd., Ste 107
Los Angeles,  CA  90066

Phone: (310) 398-9012

Place Your Ad Here!

Please call (714) 524-0092
or email to PetaEst@aol.com

for more information

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

Travel Center 
Long Beach - Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com
 Santa Monica - Eva 310.396.878

evaslovacek@verizon.net

California Photo Dreams
Wedding and portrait photography 

Vladimir Dostalek
951 256 7771  

californiaphotodreams@gmail.com
www.CaliforniaPhotoDreams.com

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

Pinnacle Pools, Inc. 
Tel: 951-796-2792

Email: jjurecka76@yahoo.com 
Construction, renovations, plastering, 

installations, repairs, maintenance

PASADENA BESEDA
Mluvite česky nebo slovensky?
Příjdte mezi nás, každou druhou

sobotu v měsíci.
1 ~ 4 PM, 403 S  First St.

Arcadia CA 91106 
e-mail : pasadenabeseda@gmail.com

POLAM
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.

Savings  •  Checking  •  Loans •  Debit/ATM  
VISA Credit Card  •  Online and Mobile Banking 
www.polam.org  •  800/404/5137


