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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 15. dubna 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 16. dubna (Velikonoce) 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 23. dubna 2017 v 11am 
v auditoriu Star of the Sea Parish, 4420 Geary Blvd, San Francisco, CA 
94112.

Mše sv. příští měsíc budou:
SD 20. května,  LA 21. května, SF 28. května 2017. 

Rodiče, přineste prosím 
nabarvené vajíčka a 
sladkosti, které budou po 
mši požehnány a potom 
rozmístněny na zadním 
trávníku pro děti.

A pokud můžete, přineste 
prosím pečivo a zákusky 
pro náš velikonoční oběd!

Děti, nezapomeňte na Velikonoční “Egg Hunt” v rámci 
našich českých Velikonočních oslav!
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Anjel
Staň sa anjelom
a objím celý svet
neskúmaj pohľady,
nehľadaj vrásky,
len leť a leť,
predostri pred seba ten
rozšantený svet.

Ráno ťa pohľadí
sta ruka mami
anjelsky vyčarí
nebeské dary.

Staň sa anjelom
a tvoj nový zrak
uvidí všetko,
čo da sa iba priať.

Olga Rajec
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pokrčování z minulého vydání Věstníku

3. Slovo je darem

Evangelium o boháči a chudém Lazarovi nám pomáhá, abychom se 
dobře připravili na blížící se Velikonoce. Liturgie Popeleční středy nás 
vyzývá, abychom prožili podobnou zkušenost, jakou velice dramatickým 
způsobem prožívá i ten boháč. Když nám kněz označuje čelo popelem, 
opakuje slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. Boháč i chudák 
umírají a hlavní část podobenství se odehrává na onom světě. Obě postavy 
najednou objevují, že „nic jsme si přece na svět nepřinesli a nic si z něho 
také nemůžeme odnést“ (1 Tim 6,7).

I náš pohled se upírá k onomu světu, kde boháč vede dlouhý rozhovor 
s Abrahamem, jehož nazývá „otcem“ (Lk 16,24.27), a tak projevuje svou 
příslušnost k Božímu lidu. Tento detail ukazuje jeho život v ještě větší 
rozporuplnosti, protože až dosud nebylo řečeno nic o jeho vztahu s Bohem. 
Ve skutečnosti neměl Bůh v jeho životě žádné místo a jediným bohem si byl 
on sám sobě.

Poselství papeže Františka k 
postní době 2017 (část II.)
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Až uprostřed muk onoho světa poznává boháč Lazara a přál by si, aby 
trochou vody zmírnil jeho bolesti. Skutky, jaké požaduje od Lazara, jsou 
podobné těm, které měl sám boháč vykonat, ale nikdy je nevykonal. 
Abraham mu tedy objasňuje: „Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti 
tomu špatně. A nyní se tu on raduje a ty zakoušíš muka“ (v. 25). Na onom 
světě se znovu nastoluje určitá rovnost a bolesti života se vyvažují dobrem. 

Podobenství přináší svým pokračováním poselství všem křesťanům. 
Boháč, jehož bratři ještě žijí, prosí Abrahama, aby k nim poslal Lazara s 
napomenutím; ale Abraham mu odpovídá: „Mají Mojžíše a Proroky, 
ať je uposlechnou“ (v. 29). A na boháčovu námitku reaguje: „Jestliže 
neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo 
vstal z mrtvých“ (v. 31).

Tím vystupuje na povrch boháčův pravý problém: kořenem jeho zla je to, 
že nenaslouchal Božímu slovu; to ho dovedlo až tam, že už nemiloval Boha, 
a tedy pohrdal bližním. Boží slovo je živou silou, schopnou vyvolávat v 
srdcích lidí konverzi a znovu je nasměrovat na Boha. Zavírat své srdce před 
darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzavírá daru, jímž 
je bratr. 

Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro to, abychom se 
obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž 
Pán – který během čtyřiceti dní na poušti překonal pokušitelovy nástrahy – 
nám ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás vede Duch Svatý, abychom šli po 
cestě obrácení a znovu objevovali dar Božího slova, abychom byli očištěni 
od hříchu, který nás oslepuje, a sloužili Kristu přítomnému v potřebných 
bratřích. Povzbuzuji všechny věřící, aby vyjádřili tuto duchovní obnovu i 
svou účastí na postních aktivitách, které v různých částech světa pořádá 
mnoho církevních organizací s cílem posilovat kulturu setkání v jediné 
lidské rodině. Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na 
Kristově vítězství dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak 
budeme moci v plnosti prožívat velikonoční radost a svědčit o ní.

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



6

Josefovská Zábava ~ 19. března 2017
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www.facebook.com/PoeStreetBandCompany/

www.facebook.com/rjelinekusa/  |  www.rjelinek.us

www.facebook.com/Golden-Prague-Bakery-871842849547202
www.goldenpraguebakery.com/

Mnohokrát děkujeme všem, kteří pomáhali a tím se 
zasloužili o naši velmi úspěšnou Josefovskou zábavu!

Poe Street Band & Company

Osobně pak děkujeme:
~ Organizátorkám zábavy Anně Dobešové a Joan Timmerman

~ Daně Leimberger za přípravu výborného jídla a 
manželům Kletečkovým
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Estela Balcarcel
† March 22nd, 2017

Estela Balcarcel, 79 years old, was a resident of Los 
Angeles County for 58 years and Orange County, CA 
for 6 months.  She is survived by 2 sons and a daughter: 
Fernando Balcarcel, Sonia Triana and George Balcarcel.  
As well, as 6 Grandchildren, 5 Great Grandchildren, 
and 2 Great-Great Granddaughters.

Estela was born, raised and educated in Guatemala 
City, Guatemala.  When she migrated to the United States in 1959, she had 2 
young children, and she only spoke Spanish.  But, this didn’t deter her from 
participating in community activities that would lead her to become very 
acculturated to the American ways and to take courses at the Community 
Colleges.  Eventually, she mastered the English language and became a Court 
Certifi ed Simultaneous Translator.  A career she enjoyed for over 33 years.  She 
was well known in the Courts of Downtown Los Angeles, and in demand by 
many attorneys for their legal Depositions.

Estela was a very devoted wife, mother, and friend.  She instilled the value of 
honesty and hard work in her 3 children. And, she was always ready to help 
those in need.  Estela was a very religious woman who believed in her faith her 
entire life.

Those that knew her well, knew she loved to travel, dance, hike, sew, exercise 
and spend time with family and friends.  She enjoyed playing Scrabble with her 
lady friends and was always ready to learn a new game with her granddaughters. 

For the last 15 years, Estela was involved in many activities with the Sokol 
Czech Social Club and attended the Czech Church in Yorba Linda.  She truly 
enjoyed everyone she met and always looked forward to their gatherings.

Estela was an intelligent, gentle, loving, kind, sincere and peaceful woman.  
She was and continues to be a Role Model to her family.  She is and will be 
missed for the remainder of our lives, but we will always be thankful to have 
had her be our amazing Mother.

The funeral is on April 8th, at the Holy Cross Catholic Cemetery, 5835 W Slauson Avenue, 
Culver City, CA 902300 with viewing for family and friends from 9:30am, rosary from 
10:30am, Catholic Mass 12:30-1:30pm with gravesite ceremony following Mass. The Czech 
community is invited to honor her with their attendance.
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:

DUBEN

3.+Antoinette Chemliř - dcera Karen Miller
4.(for illness) Joann Holicky – Evelyn Holicky Puhala, mother
5.+Rasla Family - Evelyn Holicky Puhala
7.+Frank Cuda - wife Birgit Cuda
8.(for illness) Veronika Cisarová – rodina Rajec
9.+Milouš Pelc - Anna Zemánková s rodinou
10.+Estela Balcarcel - Sonia Triana, daughter
12.+Marie Helštýn - dcera Dáša
13.+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
24.+Tomika Sachu – matka Dagmar
26.+Iva (Ivanka) Prochazka - Mila Prochazka
27.+Anna Bobb - daughter Alena Navarra
28.+ Mirka Janáka - manželka Jana
29. +Dr. Jana Planner – manžel Jirka
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BŘEZEN /   2017 

Příjmy ze sbírek pro potřeby misie:  $3,894.00
SD: sbírka poštou : $190.00; LA: sbírka $1093.00, oběd $1205.00,
NAPCCC $100; SF sbírka: $1216.00, NAPCCC $90.00; 

Měsíční výdaje misie: $2,096.00
$1,000.00 Bishop’s  salary; $200 rent for churches,$130.00 expenses for meal; 
$263.00 (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

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


