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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU mše svatá v březnu byla zrušena.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 19. března v 1:15 pm, v 
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po 
mši sv. bude chutný oběd.  

V SAN FRANCISKU bude mše svatá v neděli 26. března 2017 
v 11am v auditoriu Star of the Sea Parish, 4420 Geary Blvd, San 
Francisco, CA 94112.

Mše sv. příští měsíc budou:  SD 15. dubna,  LA 16. dubna 
(Velikonoce), SF 23. dubna 2017. 

Že pronásledovaní křesťané můžou být 
podporováni jak modlitbami tak materiální 
pomocí od celé církve.

Téma: Podpora pronásledovaných 
křesťanů

MĚSÍC BŘEZEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka
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Pátera Toufara připomíná v Zahrádce 
socha od Olbrama Zoubka

“Je to moje poslední velká socha, už žádnou 
neudělám. Proto jsem rád, že právě tato 
poslední socha přijde sem,” řekl Zoubek, který 
v dubnu oslaví jednadevadesáté narozeniny. 
Sochu se rozhodl vytvořit po přečtení knihy 
Miloše Doležala o páteru Toufarovi, jež ho 
dojala. Při vybírání místa se byl podívat i v 
Číhošti, ale tam už pomník je. Proto se rozhodl 
pro Zahrádku, kde navíc Toufar působil déle 
než v Číhošti.

Plastika měla mít původně podobu pátera 
Toufara. “Ale nešla mě,” řekl Zoubek. Proto je 
to socha pro pátera Toufara. Sochař svou práci 
věnoval Národnímu památkovému ústavu, 
který kostel v Zahrádce spravuje.

Horní Paseka (Havlíčkobrodsko) - Kněze Josefa Toufara ubitého komunisty 
na den přesně před 67 lety připomíná socha v zahrádeckém kostele svatého 
Víta, kde působil osm let před svým odchodem do farnosti v nedaleké 
Číhošti. Více než dvoumetrovou kovovou plastiku pro Zahrádku vytvořil 
sochař Olbram Zoubek. Veřejnosti bylo výtvarné dílo zpřístupněno dnes 
přestřižením pásky u vchodových dveří do sakristie, v níž je umístěno.
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“Nikdy jsme si nemysleli, že takový 
umělec, jako pan Olbram Zoubek, 
kterého si strašně vážím, udělá sochu 
pro našeho strýčka,” řekla ČTK 
Toufarova praneteř Jitka Cvetlerová, 
která byla mezi několika stovkami 
hostů dnešní slavnosti.

Kostel svatého Víta je jedinou stavbou, která se zachovala z městečka s 200 
domů zbouraného v 70. letech minulého století kvůli stavbě vodárenské nádrže 
Švihov na řece Želivce. Pro pátera 
Toufara byla farnost v Zahrádce 
prvním působištěm, sloužil tam od 
roku 1940 do roku 1948. Kněz zemřel 
25. února 1950 po mučení příslušníky 
StB, kteří se ho snažili donutit k 
přiznání, že v číhošťském kostele 11. 
prosince 1949 zinscenoval takzvaný 
zázračný pohyb kříže na oltáři.

Na záchraně původně románského kostela v Zahrádce s památkáři spolupracuje 
spolek Přátelé Zahrádky, který shání peníze na opravy ve veřejné sbírce. Snahou 
spolku je, aby v kostele, který teď stojí na břehu přehrady, vznikl památník celé 
zátopové oblasti s expozicí připomínající působení pátera Toufara. Koncerty a 
vzpomínkové akce se v kostele konají od roku 2001.

Věra Stejskalová mal

Tiskové středisko České biskupské konference není autorem textu a nevstupuje do jeho obsahu, 
pouze předává informace, které publikuje Česká tisková kancelář o církvi.
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Jídlo a pití bude dostupné ke koupi.
Dana 

Josefovskou Zábavu
Vás Srdecne Zve Naˇ ˇ

Príjd te se pobavit pri zivé ceské a slovenské hudbe. ˇ ˇˇ‘ ˇ ˇ

Poe Street Band

Vstupné Zdarma!

Porce jsou limitované, tak prosím 

Golden Prague Bakery a

Jelínek.
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Zveřejňujeme český překlad poselství papeže Františka k letošní 
postní době, která začíná ve středu 1. března. V textu římský biskup 
předkládá k zamyšlení podobenství o boháči a chudém Lazarovi a 
vyzývá k naslouchání Božímu slovu.

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar

Drazí bratři a sestry,

postní doba je novým začátkem a cestou, která vede k bezpečnému cíli: 
k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto 
období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan 
je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým srdcem“ (Joel 2,12), 
neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem 

Poselství papeže Františka k 
postní době 2017
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rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, 
trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou 
vůli k odpuštění (srov. Homilie při mši sv., 8. ledna 2016).

Půst je příznivou dobou pro to, aby se zintenzivnil duchovní život 
prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí: půst, 
modlitba a almužna. V základě toho všeho spočívá Boží slovo, k jehož 
vytrvalejšímu poslechu a meditaci jsme v tomto období zváni. Zvláště bych 
se chtěl pozastavit u podobenství o boháči a Lazarovi (srov. Lk 16,19-21). 
Nechme se inspirovat touto tak významnou pasáží, jež nám poskytuje klíč k 
pochopení toho, co máme konat, abychom dosáhli pravého štěstí a věčného 
života, a povzbuzuje nás k upřímné konverzi.

1. Druhý člověk je darem

Podobenství začíná tím, že představuje dvě hlavní osoby, avšak pouze 
chuďas je popsán podrobněji: nachází se v zoufalé situaci a nemá sílu se z 
ní dostat; leží u boháčových dveří a jí drobty, které spadnou z jeho stolu, 
po celém těle má rány a přicházejí psi, aby mu je lízali (srov. v. 20-21). Je to 
pochmurný obraz poníženého a pokořeného člověka.

Scéna vyzní ještě dramatičtěji, když vezmeme v úvahu, že chuďas se 
jmenuje Lazar; jméno plné příslibů, jež doslova znamená „Bůh pomáhá“. 
Nejedná se tedy o anonymní osobu, ale má přesné rysy a představuje se jako 
jedinec, s nímž se pojí jeho osobní historie. Zatímco pro boháče je jakoby 
neviditelný, nám se stává blízký a získává svou tvář. A jako takový je darem 
a neocenitelným bohatstvím. Je to bytost, která je chtěná, milovaná a na niž 
Bůh pamatuje, i když ve své konkrétní situaci je jako lidský odpadek (srov. 
Homilie při mši sv., 8. ledna 2016).

Lazar nás učí, že druhý člověk je darem. Správný vztah s lidmi spočívá v 
tom, že s vděčností uznáváme jejich hodnotu. Ani chuďas u boháčových 
dveří není obtížnou překážkou, ale představuje pro nás apel k obrácení a 
ke změně života. První výzvou, kterou nám toto podobenství předkládá, je 
otevřít dveře svého srdce druhému člověku, protože každý člověk je darem, 
ať už je to náš soused nebo neznámý chudák. Postní doba představuje 
příhodný čas pro to, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a 
poznali v něm nebo v ní Kristovu tvář. Každý z nás potkává na své cestě 
někoho takového. Každý život, jenž nám jde naproti, je darem a zaslouží si 
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přijetí, úctu a lásku. Boží slovo nám pomáhá otevřít oči, abychom přijímali 
život a milovali ho, především když je slabý. Abychom však mohli takto 
jednat, je potřebné vzít vážně i to, co nám evangelium odhaluje o onom 
boháčovi.

2. Hřích nás oslepuje

Podobenství je nesmlouvavé ve způsobu, jímž ukazuje rozporuplnou 
situaci, ve které se nachází boháč (srov. v. 19). Na rozdíl od Lazara je to 
osoba beze jména a je označen pouze jako „boháč“. Jeho hojnost se odráží 
v šatech, jaké si obléká, a v jejich v přehnaném přepychu. Šarlat byl totiž 
velice ceněný, více než stříbro nebo zlato, a proto byl vyhrazen božstvím 
(srov. Jer 10,9) a králům (srov. Sdc 8,26). Kment byl zvláštní lněné plátno, 
které dodávalo oděvu téměř posvátný charakter. Bohatství tohoto člověka 
je přehnané i proto, že je navyklý každodenně se předvádět: „Každý den 
pořádal skvělou hostinu“ (v. 19). V něm se dramaticky ukazuje porušenost 
způsobená hříchem, která se uskutečňuje ve třech následujících výrazech: 
v lásce k penězům, v marnosti a v pýše (srov. Homilie při mši sv., 20 září 
2013).

Apoštol Pavel říká, že „kořenem všeho zla je láska k penězům“ (1 Tim 6,10). 
Ta je hlavním motivem korupce a zdrojem závisti, hádek a podezírání. 
Peníze nás nakonec mohou ovládat a stát se tyranským idolem (srov. 
apoštol. exhortace Evangelii gaudium, 55). Místo toho, aby se nám peníze 
staly nástrojem služby pro konání dobra a vytváření solidarity s druhými, 
mohou nás i celý svět zotročovat logikou sobectví, jež nenechává prostor 
lásce a je překážkou pro mír.

Podobenství nám také ukazuje, že boháčova nenasytnost ho vede k 
marnivosti. Jeho osobnost se realizuje v okázalosti a v tom, že předvádí 
druhým, co si může dovolit. Okázalost však zakrývá vnitřní prázdnotu. Jeho 
život je uvězněn ve vnějškovosti a v té nejpovrchnější a nejvíce pomíjející 
existenční dimenzi (srov. tamtéž, 62).

Nejvyšším stupněm morálního úpadku je pýcha. Bohatý člověk se obléká, 
jako by byl králem, předstíraně se chová, jako by byl nějakým bohem, a 
zapomíná, že je obyčejným smrtelníkem. Pro člověka zkaženého láskou k 
bohatství neexistuje nic jiného než jeho „já“, a proto lidé kolem něj jsou 
mimo jeho zorný úhel. Připoutanost k penězům plodí určitý druh slepoty: 
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boháč nevidí hladového chudáka, posetého ranami a vyčerpaného svým 
ponížením.

Když se díváme na tuto postavu, chápeme, proč evangelium tak ostře 
odsuzuje lásku k penězům: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď 
jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, anebo se bude prvního držet, 
a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

... pokrčování v dalším vydání Věstníku

Ve Vatikánu 18. října 2016
svátek sv. Lukáše, evangelisty                                                                                                        

FRANTIŠEK

SVÁTEK Sv. JOSEFA
Svatý Josef má v liturgickém kalendáři  dva svátky. Ten první z nich je 19.března 
- Josef, manžel Panny Marie. Ten druhý svátek je 1.května - Josef dělník.

“Svatý Josef je mužem velkého ducha. Je 
silným ve víře, ne proto, že mluví jeho vlastním 
slovem, ale především proto, že naslouchá 
slovu pána Boha. Naslouchá v tichu. A jeho 
srdce neustále vytrvává v připravenosti 
přijmout pravdu obsaženou ve slově pána 
Boha, “ řekl  kdysi papež Jan Pavel II.

V písmu se o životě Josefa zmiňuje jen velmi 
málo, ale přesto víme, že byl skromný manžel 
Marie, pěstoun Ježíše, tesař a muž, který nebyl 
bohatý. Víme také, že přišel z královského 
rodu krále Davida.

Z jeho činů v písmu můžeme vidět, že Josef 
byl soucitný člověk, a poslušný Boží vůli. On 
také miloval Marii a Ježíše, chtěl je chránit a 
starat se o ně.
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100 Club - Únor
Jan Charvat, Pavel Jordan, Brigitte Kozlik, John Krato, Ruzena Kristoff , 
Edith Marik, Petr Peterka, Mila Prochazka

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:

BŘEZEN • MARCH

3.+Antoinette Chemliř - dcera Karen Miller
5.+Rasla Family - Evelyn Holicky Puhala 
6.+Zdenek Zemánek - Anna Zemánková s rodinou
7.+Rosemary Escandon - Anna Zemánková s rodinou
8.+Andrew Canete - Anna Zemánková s rodinou
9.+Milouš Pelc - Anna Zemánková s rodinou
10.+Marie Helštýn - dcera Dáša
14.+Jaromíra Střížku - přátelé
15.+Jaroslav Gajdos - Charline Gajdos
16.+Ellen Machackova - Victor Machacek
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
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
26.+Iva (Ivanka) Prochazka - Mila Prochazka
27.+Anna Bobb - daughter Alena Navarra
28.+ Mirka Janáka - manželka Jana
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ÚNOR /   2017 

Příjmy ze sbírek pro potřeby misie:  $1,435.00
SD: sbírka : $447.00; LA: sbírka $666.00, oběd $322.00;
SF: $0; 

Měsíční výdaje misie: $2,080.00
$1,000.00 Bishop’s  salary; $200 rent for churches,$130.00 expenses for meal; 
$247.00 (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 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  

Předseda:     Jan Dedek
Tajemník:    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, 1261 N Lakeview Avenue, Anaheim CA 92807



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

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

Jan A. Zemanek, Attorney
714 617 5515 

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


