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

           
                      KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY 

      

          MATTERN SAUSAGE 
4327 East Chapman Avenue 

Orange CA  92860 
714 639 3550 

Czech Mission parky headquesrters 

VĚSTNÍK  

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

 

 

 
 

Dr. Joseph Burian 
General Dentistry 

 
12665 Washington Blvd.,  

Ste 107 
Los Angeles, CA  90066 

 

 Phone: (310) 398-9012 

ČESKÉ 

   www.czechchurch.org 

 

4 Simple Steps to Earn Money from 
the Czech Republic and Retire with    

a Secure Steady Income 
For Information 888-943-9960         

 Stania Rensberger  
San Diego    619-296-3910 

             srensberger@gmail.com   

California Photo Dreams 
Wedding and portrait photography 

 

Vladimir Dostalek 
951 256 7771  

 
californiaphotodreams@gmail.com 
www.CaliforniaPhotoDreams.com 

 

   Travel Center 
Long Beach—Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com  
      

             Santa Monica—Eva 310.396.8781  
                evaslovacek@verizon.net  

 
Jan A. Zemanek, Attorney 

 

714 617 5515  

       

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 

 Milan Kyncl, Esq. Attorney 
 
 

12832 Garden Grove Blvd, Ste. 240 

GARDEN GROVE, CA 92843 
milan@wkklawyers.com 

 

TEL (714) 539-9900 
FAX (714 539-9993 

  MILAN’S GRILL 
 

1721 W Katella, Anaheim CA 
714 254 1940 

Closed Mondays 
 

www. milansgrill.com for hours 

      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 

VISIT OUR WEBSITE 
www.czechchurch.org 

 
and Facebook Page 

Czech Church in California 

MARIA RESTITUTA  
KAFKOVÁ  

 

(1894-1943) 
Sestra Marie pomáhala nemocným a postavila se 

Nacistům navzdory ceně, kterou za to musela 
zaplatit.  

mailto:srensberger@gmail.com
mailto:californiaphotodreams@gmail.com
http://www.californiaphotodreams.com/
mailto:pasadenabeseda@gmail.com


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

LOS ANGELES  
                       Předsda:       George  Dvorsky       (310) 545-9302  
           dngdvorsky@Verizon.net 
 

     Tajemník:     Frank Blazek           (714)993-6963 
         E-mail mblazek4121@sbcglobal.net 
SAN FRANCISCO 
                      Předseda:    Jan Dedek         (650) 321-9298   
            E-mail: jandedek@comcast.net 
                        Tajemník:    Daniel Botcha                           (415) 883-3974   
                E-mail: daniel2czech@gmail.com 

 

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce 

Printing:  Minutemen  Press, 1261 N Lakeview Avenue, Anaheim CA 92807 

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. 

  7 

 /   2016 
 

Příjmy ze sbírek pro potřeby misie:  $3,129.00 
 

SD: No Mass; Mail:$240.00  LA: sbirka $1,040.00, oběd $330.00,  
mail:$785.00;  SF: sbírka1 $248.00, sbirka2 $186.00,  mail: $300.00. 
 
 

 Měsíční výdaje misie: $2,431.00 

 

 $1,000.00 Bishop’s  salary; $325.00 rent for churches, $400.00 expenses for 
meal; $218.00 (travel for ministry) ; $253.00 Věstník tisk+ $235.00 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! 

2 

  Pozor:   Nepřehlédněte!! 
  

 
 
 
 
 
 
 
         
 
V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 15. října v 4:00 
hod. odp., v St John Evangelist Hall, 4005 Normal St, 
corner Normal a Lincoln, San Diego 92103. Beseda a 
pohoštění následují.  
 

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 23. října v 1:15 
pm, v Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba 
Linda, CA 92886. Po msí sv. Bude oběd– goulaš. $10.00 
donation, parky $5.00. 
 

V SAN FRANCISKU bude mše svatá v neděli 30. října 

v 11:am na auditorium Star of the Sea Parish, 4420 Geary 
Blvd, San Francisco, CA 94112. Beseda a pohoštění 
následuji. 
 

Mše sv. příští měsíc budou na : SD 12. listopadu , LA 13. 
listopadu, SF 20. listopadu 

POZVÁNÍ  
NA  

BOHOSLUŽBY. 

Blahořečení Marie Restituty 
 

Dne 21. června 1998 byla Restituta prohlášena za svatou 
Papežem Janem Pavlem II. během jeho návštěvy Vídně. Byla 
první ženou prohlášenou za svatou ve Vídni.  
 

Na počest památce Restituty, coby jedina jeptiška odsouzena 
nacisty k smrti, byla v Římě 4. března 2013 v bazilice Sv. 
Bartoloměje pronesena liturgie Svatého písma, které se 
zúčastnil kardinál Christoph Schonborn. Během bohoslužby 
sestry kongregace Františkánek Křestanské Charity věnovaly 
bazilice malý kříž, který nosila Restituta na opasku svého 
hábitu. Relikvie byla umístěna do kaple, která je věno-
vána památce mučedníků národního socialismu.  
 

SEE   http://catholica.cz/?id=4822  
READ  “Biographies of Blesseds, L’Osservatore Romano, June 
24 1998;  “Heroes of the Holocaust:Austria”, Catholic 
Heritage Curricula; “The Cross of Christ versus the swastika 
of Hitler”, L’Osservatore Romano, March 6, 2103 

mailto:daniel2czech@gmail.com
http://catholica.cz/?id=4822
http://www.ewtn.com/library/MARY/bios98.htm#KAFKA
http://www.ewtn.com/library/MARY/bios98.htm#KAFKA
https://www.chcweb.com/catalog/files/hhaustria.pdf
https://www.chcweb.com/catalog/files/hhaustria.pdf
http://www.osservatoreromano.va/portal/dtJSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&last=false=&path=/news/religione/2013/054q13-La-croce-di-Cristo-contro-la-svastica-di-Hi.html&title=The%20Cross%20of%20Christ%20%20versus%20the%20swastika_of_Hitler&
http://www.osservatoreromano.va/portal/dtJSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer%2FDetail&last=false=&path=/news/religione/2013/054q13-La-croce-di-Cristo-contro-la-svastica-di-Hi.html&title=The%20Cross%20of%20Christ%20%20versus%20the%20swastika_of_Hitler&
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY. 

Milí členové krajanské misie v Kalifornii! 

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ: 
 

•  OCTOBER 
 
  2.+Františka Čudu (+29.9.2016)  - manželka Birgit 
  4.+Franka a Mirka Míksovy - přátelé  
  5.+Martina Kryšku - matka Eva 
  6.+Viliama Jonce, M.D. - manželka Marta 
  7.+Charsky Family - Evelyn Holicky Puhala 
  8.+Jaroslava Hromka - manželka Anežka s rodinou 
  9.+Štíchovy, Zrzavých, Frolíkovy - Áška a Ladá  
10.+Inku Novákovou - dcera Irenka  s rodinou 
11.+Mirka Chybíka - manželka Ingrid a dcery 
12.+Zdenka a Ernu Plachých - Ivo a Eva Plachý 
13.+Marii Královou - Václav Šlechta 
14.+Jaromíra Střížku - přátelé 
15.+Vladimira Basuse - manželka Věra a dcera Dagmar 
16.+Františka Rycheckého - manželka Věra 
17.+Frances a Boba Koktovy - Václav Šlechta 
18.+Raymunda Dvorského - manželka Marie  
19.+Yelba Manásek (18.8.2016)  
20.+Květu Florence Dvořáčkovou  - Genie Berberian, dcera 
21.+Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte 
22.+J.V. Reicherta - manželka Jana   
23.+Filomenu Zemkovou (20.4.1917 - 17.8.2016) - Anna Mářik, dcera 
24. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb 
25.+Jiřinu Jordanovou - manžel Pavel  
26.+Ing Ctibor-Borek Jelínek - manželka s rodinou 
27.+Karla a Marii Škrobovy-Ivo a Eva Plachý 
28 +Ferdu a Moniku Stachurovy  - Louise P. Hruška 
29 +Františka Čudu - Helen a Zdenek Vernákovi 
30.+Miloslava Maříka - manželka Edith 
31.+Halynu Holou - Josef a děti 

100 Club September 
 
 Ingrid Chybík, Aška Frolik, Caroline Jelinek, Marta Jonec, 
Brigitte Kozlik, John Krato, Edith Mařík, Frank Onderka, 
Vaclav Slechta. 

Thanks to Michelle and Martin Masák who provided Czech 
translations for this issue. 

Vrátila jsem se z oslavy Moravksého dne v Chiagu 
a cítím se posílena. Jako obvykle byla hudba 
vynikající a měla jsem pocit, že jsem mezi přáteli. Předala 
jsem několik medailí jako uznání štědrosti a dobré práce, která 
tam byla odvedena. Je mi nyní jasné, že jsem věnovala většinu 
života českému duchovenstvu v zahraničí a občas se cítím jako 
Svatý Pavel, když odevzdávám díky Bohu za vás všechny.  
 
 Možná jste si všimli, že v našem Věstníku často 
zvýrazňujeme mučedníky z dob nacismu a komunismu: Fr. 
Maxmillian Kolbe, Fr. Zgarbík SJ, ředitel Biskupského 
Gymnázia v Brně, otcové Bula a Drbola, Fr. Kapaun a nyní sv. 
Maria Restituta, ošetřovatelka z Moravy, která se nenechala 
zastrašit k sundání krucifixu ze zdi nemocnice. Náš Věstník je 
malý hlas, ale tyto životy si zaslouží, aby se o nich mluvilo z 
plných plic. Nicméně považuji za důležité, abychom učinili, co 
je v naší moci, aby se na tyto osoby nezapomnělo. Pokud si 
vzpomenete na jiné osoby, které bojovaly za dobro ve tváři zla 
a nedostalo se jim uznání, dejte mi prosím vědět.   
 
Matka Tereza, žena z Albánie, která se stala světoznámou a 
která milovala a pečovala o nejchudší a beznadějné, byla 
prohlášena za svatou 4 října v Římě. Zemřela v roce 1997 ve 
věku 87 let – byla součástí naší generace. Je poctou žít v téže 
době, ve které žilo tolik svatých. Je ale lepší udělat více, než 
tyto lidi pouze obdivovat tím, že je budeme napodobovat v 
každodenních činnostech a maličkostech, s velkou láskou. 
 
            Svatá Matko Terezo, oroduj za nás!            
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Marie Restituta Kafka 

 
Sestra Marie pomáhala nemocným a 
postavila se Nacistům navzdory ceně, 
kterou za to musela zaplatit.  
Památeční svátek: 29. října 
Prohlášená za svatou: 21. června 1998  
 

Krutost Nacistů donutila mlčet mnoho 
lidí, ale ne Marii Restitutu. Narozena 
Helena Kafková v Brně v 
Československu, vyrostla v rakouské 

Vídni. Poté, co odešla v patnácti letech ze školy, vyzkoušela 
různá zaměstnání, než se rozhodla pro profesi ošetřovatelky 
v  Kongregaci Sester Františkánek Křestanské Charity. 
Helena (dále Marie) převzala jméno Restituta po mučedníkovi 
ze čtvrtého století, který byl popraven stětím. Marie pracovala 
jako sestřička na operačním sále, který vedl velmi náročný 
vrchní chirurg. Nikdo s ním nechtěl pracovat, kromě Restituty. 
Brzy měla na starost chod celého operačního sálu. Lidé jí říkali 
„ Sr. Resolute“ kvůli její trvdohlavé povaze. Většinou byla ale 
Restituta milou a přátelskou osobou. Po práci 
pravidelně navštěvovala místní hospodu, kde  si vždy 
objednala guláš a půllitr piva. 
  

Po tom, co Restituta pověsila kříže do každé místnosti v nově 
otevřné části nemocnice, Nacisté ji přikázali, aby je 
sundala. Marie však odmítla a kříže zůstaly viset. Dne 29. října 
1942 byla německým Volksgerichtshof odsouzena k 
smrti stětím gilotinou za spiknutí s nepřítelem a velezradu. 
Autority navrhly, že ji propustí, pokud odejde z kongregace, 
ale Restituta odmítla. Když se její případ dostal až na stůl 
Martina Bormanna, vůdce kanceláře nacistické strany, 
odpověděl, nechť je její smrt odstrašujícím příkladem pro 
další, kteří by zvažovali odporovat nacistům. Restituta strávila 
zbytek svých dnů ve vazbě, kde, jak je dochováno, se starala o 
spoluvězně. Během času ve vazbě napsala dopis: 
Nezáleží na tom, co nám seberou: víra, kterou neseme v srdci 
je něco, co nám nemůže nikdo vzít. Tímto způsobem můžeme 
postavit altáře ve vlastnícch srdcích.  
 

Restituta strávila poslední dny pečováním o ostatní vězně. Na 
ceste ke gilotině řekla svá poslední slova: „Žila jsem pro 
Krista, chci i umřít pro Krista“.  
         Brian O’Neel,  39 New Saints You Should Know  
 

Matka Tereza - Agnesë Gonxhe Bojaxhiu 
 

* 26.srpna 1910 ve Skopji, tehdejší Osmansk0 říši 

+ 5.září 1997 v indické Kalkatě (87 let) 

* prohlášena svatou - papež František 4.září 2016 v 
Římě 

 
 

"Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. 
N estarám se ozbraně, 

Chci pouze vnášet tvůj mír do světa. 

Kde vládne pokoj, tam jsou ozbrojené 

mysli I srdce. 

Kde vládne pokoj, vyprazdňují se válečné 

zbrojnice. 

Kde vládne pokoj, tam zní písně lásky a bratrství."  

http://www.amazon.com/New-Saints-You-Should-Know/dp/0867169281/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362083598&sr=1-1&keywords=new+saints+you+should+know
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FEATURING. . . 
 

Dana Leimberger 
 

In answer to our 
pleading, Dana 
has agreed to ar-
range for the prep-
aration of the 
meals  after our 
monthly Czech 
Mass at the Polish 
Center. We have 
already tasted her  donuts, svickova, Wiener 
schnitzles, and baby back ribs, and we are 
fans. Originally from Moravia, she was 
trained in Brno in the preparation and service  
of food. Her day job consists of preparing spe-
cial treats and offering samples to the cus-
tomers of Sprouts, a local grocery market.  

Thank you, Dana, we really appreciate your  
Important Contribution. 

"It is requisite for the relaxation of the 

mind that we make use,  

from time to time,  

of playful deeds and jokes." 

— St. Thomas Aquinas 

Oheň Ducha svatého nás vede ke sbližování s 
druhými  
Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, nám. 
sv. Petra 
Česká sekce RV 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Evangelium této neděle (Lk 12,49-53) je součást 
učení, které Ježíš předkládal učedníkům, když 
vystupoval do Jeruzaléma, kde jej čekala smrt ukřižováním. Účel 
svého poslání vysvětlil pomocí třech obrazů: ohně, křtu a rozdělení. 
Dnes budu mluvit o prvním z nich, tedy o ohni. 
Ježíš jej vyjadřuje těmito slovy: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a 
jak si přeji, aby už vzplanul!“ (v.49). Ježíš mluví o ohni Ducha sva-
tého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. Oheň je 
tvůrčí síla, která očišťuje a obnovuje, spaluje každou lidskou ubohost, 
každé sobectví a každý hřích, proměňuje nás zevnitř, obrozuje a 
uschopňuje nás k lásce. Ježíš si přeje, aby se v našem srdci rozhořel 
Duch svatý, protože jedině od srdce se může šířit žár božské lásky a 
rozvíjet se Boží království. Nevychází z hlavy, vychází ze srdce. Proto 
si Ježíš přeje, aby tento oheň vstoupil od našeho srdce. Otevřeme-li se 
plně působení tohoto ohně, kterým je Duch svatý, daruje nám odvahu 
a zápal, abychom všem hlásali Ježíše a Jeho útěšné poselství mi-
losrdenství a spásy a beze strachu pluli na otevřeném moři. Oheň však 
začíná v srdci. 
Při plnění svého poslání ve světě potřebuje církev – to znamená my 
všichni – pomoc Ducha svatého, abychom se nenechali brzdit stra-
chem a kalkulem a nezvykli si putovat pouze uvnitř bezpečných 
hranic. Tyto dva postoje činí z církve funkcionářskou církev, která 
nikdy neriskuje. Apoštolská odvaha, kterou v nás jako oheň rozněcuje 
Duch svatý, nám však pomáhá překonávat zdi a bariéry, umožňuje 
nám být kreativní a uvádí nás do pohybu, abychom šli také po cestách 
neprobádaných či nepohodlných a nabízeli naději těm, které potkáme. 
Tento oheň Ducha svatého nás povolává, abychom se stále více stávali 
společenstvím vedených a přetvářených lidí, kteří jsou plni porozu-
mění, mají široké srdce a radostnou tvář. Více než kdy jindy je dnes 
potřeba kněží, zasvěcených osob a věřících laiků, kteří hledí pozorným 
zrakem apoštolů, projevují soucit, zastavují se před obtížemi a mate-
riální i duchovní chudobou a charakterizují tak evangelizaci a misijní 
poslání uzdravujícím rytmem sbližování. Právě oheň Ducha svatého 
nás vede, abychom se stávali bližními těm druhým: trpícím, 
potřebným, tolikeré lidské bídě, četným problémům, uprchlíkům, 
utečencům a.. těm, kdo trpí. Oheň vycházející ze srdce. 

mailto:ceco@vatiradio.va
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LÁSKA SMRTÍ NEKONČÍ . . . . 
 
Památka všech věrných 
zesnulých, jak známe ještě z 
domova „Den Dušiček“, 
připadne letos na 2. listopadu. V 
tento den a po celý měsíc 
listopad vzpomínáme na naše 
drahé zesnulé, kteří sní svůj 
věčný sen ať již doma ve staré 
vlasti či roztroušeni po celém 
světě. Katolíci celého světa se v 
měsíci listopadu modlí za své 

drahé zemřelé. My věříme, že naši drazí se taktéž za nás u 
Boha přimlouvají. 
 

Je zvykem katolíků a obzvláště nás Slovanů, abychom 
zintenzivněli naše modlitby, prosíme o pomoc kněze, aby se 
za naše drahé zesnulé denně modlil při mši svaté u oltáře, 
jejichž jména jsou položena během mše svaté na obětním 
stole. 
 

Přejete-li si, aby i letos O. biskup Petr Esterka na Vaše drahé 
zesnulé pamatoval, laskavě vyplňte patřičnou stránku tohoto 
listu. Prosíme, abyste případné šeky / na stipendia / vyplnili na 
R.C. Czech Mission. 
    Děkujeme!  

  Přeji si, aby při mších svatých v listopadu bylo pamatováno na: 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
     
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 

________________ 
 
 
Posílám stipendium na modlení:   $ _______________________ 
 

Adresa:   
 
_______________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
Email:  _______________________________________________ 


