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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 19. srpna 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 20. srpna v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mší
sv bude chutny oběd.

V SAN FRANCISKU bude mše svatá v neděli 27. srpna 2017 v
11:am na auditorium Star of the Sea Parish, 4420 Geary Blvd, San
Francisco, CA 94112.

Příští  Mše sv. budou:
SD 16. září - LA 10.září - SF 1. října
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Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Příběh slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu 1950 papež Pius XII. 
vyhlásil Nanebevzetí Panny Marie 
jako dogma víry: “Vyslovujeme, 
prohlašujeme a stanovujeme, že je to z 
Boha zjevené dogma, že neposkvrněná 
Matka Boží, věčná Panna Marie, 
dokončila svůj pozemský život, byla 
přijata tělem i duší k nebeské slávě.” 
Papež prohlásil tuto dogmu až po 
rozsáhlé konzultaci biskupů, teologů 
a světců. Bylo jen málo nesouhlasných 
ohlasů. To, co papež slavnostně 
prohlásil, je již běžnou vírou v katolické 
církvi.

Nacházíme kázání o Nanebevzetí 
již v šestém století. V následujících stoletích východní církve stále 
dodržovaly toto učení, avšak někteří autoři na západě nadále váhali. 
Nicméně od 13. století už na to byl všeobecný souhlas. Od pátého nebo 
šestého století , svátek byl oslavován pod různými názvy - Připomínka, 
Zesnutí, Smrt, Nanebevzetí. V dnešní  době je oslavována jako slavnost.

Písmo nehovoří o Mariině vzetí do nebe. zjevení, 12 ovšem hovoří o 
ženě, která je zachycena v bitvě mezi dobrem a zlem. Mnozí vidí tuto 
ženu jako Boží lid. Vzhledem k tomu, že Marie nejlépe ztělesňuje lid 
starého i nového zákona, její nanebevzetí může být považováno za 
příklad ženského vítězství.

Navíc, v 1. listu Korinťanům 15:20, Pavel mluví o Kristově vzkříšení 
jako o prvních plodech těch, kteří usnuli.

Protože je Marie úzce spjata se všemi tajemstvími Ježíšova života, není 
překvapující, že Duch Svatý vedl církev k tomu, aby věřila v podíl Marie 
na jeho oslavování. Byla tak blízko k Ježíšovi na zemi, že musí být s ním, 
tělem a duší i v nebi.

Zdroj: FranciscanMedia.org (Český překlad z původní anglické verze)
(https://www.franciscanmedia.org/solemnity-of-the-assumption-of-mary/)
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Aby umělci této doby, díky své vynalézavosti, mohli každému 
pomoci objevit krásu stvoření.

Téma: Umělci

MĚSÍC SRPEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za starých časů, když bylo méně vzdělání a diskuse, možná 
bylo možné žít jen s několika málo jednoduchými představami 
o Bohu. Ale teď to tak není. Každý čte, každý slyší věci, o 
nichž se diskutuje. Tudíž, pokud naslouchate teologii, tak 
to ještě neznamená, že nemáte žádné představy o Bohu. 
To znamená, že máte spoustu špatných představ - špatné, 
zmatené, zastaralé názory. Protože velké množství názorů 
o Bohu, které dnes kolují jako novinky, jsou prostě ty, které 
skuteční teologové zkoušeli před staletími a zamítli je.

— C. S. Lewis, p. 155
Výtažek z:
Mere Christianity

�

�
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Dobrý den jmenuji se Jana Botcha a ráda bych řekla pár slov jménem 
sebe, mého manžela Daniela a naší dcery Jany o Hele a Zdenkovi 
Verňákovi. Takže prosím, připojte se ke mně, abyste si vzpomněli, jací 
jsou vynikající lidé.

Zdeněk a Hela byli našimi přáteli už více než 45 let. V průběhu let jsme 
byli svědky jejich odhodlání, věnovaného času a velkorysosti mnoha 
organizacím, jako je Sokol S.F., Česká katolická církev, Libri Prohibiti 
v ČR, Český kalendář Evy Strizovské a mnoho dalších.

Zdeněk byl skvělý spisovatel, který se pravidelně podílel na novinách 
Daily Post a psal četné články v Sokolském vestníku. Ale hlavně jsme 
se vždy nemohli dočekat na jejich vánoční dopisy. Dopisy nebyly nikdy 
pouze o nich. Většina byla rozjímání o smyslu života nebo o tom, jak 
být vděčný za požehnání, které dostáváme. Dopisy byly vždy psány s 
čistou pokorou. Byl zřetelný a dodával jeho psaním osobní styl a to i v 
jednoduchém přání, takže se člověk mohl cítit jako znovu zraněn, jen 
aby dostal další povzbuzující psaní. Ha, ha …

Zdeněk a Hela byli opravdu spokojení a šťastní. Byli vždy ochotni 
poslouchat, pomáhat nebo radit. Oba byli také vyspělí zahradníci, 
vynikající kuchaři a milovali hudbu a literaturu.

To vše kromě toho, že všem, kteří vždycky přišli, ze srdce, dali teplý a 
krásný úsměv. Na rozdíl od mě byla Hela klidná a při mnoha návštěvách 
v jejich domě, když jsem pomáhala, Hela řekla: “Holka, zpomal, jsi 
jako vítr.”

Helo a Zdenku ... děkuji za vaše přátelství. Budete nám chybět, ale jsme 
si jisti, že jste teď na lepším místě. Odpočívej v pokoji.

Bylo-li na světě zásluhou Hely a Zdeňka trochu víc lásky a dobroty, 
trochu víc světla a pravdy, měl  jejich život smysl a zůstává navždy 
zapsán v našich srdcích.

Eulogie pro Zdenka a Helenu Vernak
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FOTKY Z PIKNIKU NA DEN OTCŮ

18. června 2017
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Dovolená by měla být doba modlitby, říká papež
Cindy Wooden Catholic News Service
8.7.2017 9:08 AM ET

VATICAN CITY (CNS) - Letní čas může a měl by být čas pro další modlitbu, 
okamžik pohody, který dovoluje křesťanům vychutnávat si radost z jejich 
vztahu s Ježíšem a najít novou sílu, jak oslovit s láskou druhé, řekl papež 
Francis.

Před recitací Angelus 6. srpna, o svátku Proměnění Páně, mluvil papež 
Francis o evangelickém příběhu učedníků, kteří šli na horu Tábor s Ježíšem, 
“oddělovali se od světských věcí” a uvažovali o Proměnění Páně.

Dnes také Kristovi učedníci potřebují “znovu objevit upokojující a regenerující 
ticho”, které pochází z modlitby a meditace z evangelija.

“Když se postavíme do této situace, s biblí v ruce, v tichu začneme cítit tuto 
vnitřní krásu, radost, kterou nám v nás vyvolává slovo Boží,” řekl papež.

S vysokými teplotami, které stále trápí Řím a většinu jižní Evropy, mnoho 
turistů a poutníků na náměstí svatého Petra přišlo vyzbrojených s deštníky 
nebo si koupilo papírové slunečníky od prodejců mimo náměstí.

Papež Francis řekl, že věděl, že studenti na náměstí jsou uprostřed jejich 
letních prázdnin a mnozí ostatní lidé na náměstí byli na dovolené. Řekl jim: 
“Je důležité, abyste v období odpočinku a odklonu od každodenních obav 
obnovili energii svého těla a duše a prohloubili svou duchovní cestu.”

Učedníci, kteří viděli, že Ježíš je proměněný, řekl papež, byli touto událostí 
změnění a sestoupili z hory zpět do jejich každodenního života “s očima 
a srdcemi proměněnými při jejich setkáních s Pánem. Také my můžeme 
následovat tuto cestu. “

Setkání s Pánem, řekl, by mělo inspirovat další kroky k obrácení a k většímu 
svědectví o lásce.

“Proměněný přítomností Krista a teplem jeho slov, budeme konkrétním 
znamením životodárné lásky Boží pro všechny naše bratry a sestry, zvláště 
ty, kteří trpí, ocitnou se sami a opuštění, jsou nemocní, a pro těch mnoho 
mužů a žen, kteří jsou v různých částech světa ponižováni nespravedlností, 
zneužíváním a násilím. “

Papež Francis se modlil za to, aby Marie provázela lidi na dovolené, ale také 
aby pečovala o “ty, kteří si nemohou dovolenou vzít, protože jsou zatíženi 
věkem, zdravím nebo prací, ekonomickými potížemi nebo jinými problémy.”

Dříve téhož rána papež Francis šel do jeskyně pod bazilikou sv. Petra, aby se 
modlil nad hrobem požehnaného Pavla VI., Který zemřel 6. srpna 1978.
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KARIČKA PODKOVIČKA

Jídlo a pití bude dostupné ke koupi.

V Polském Centru

Folklórních Skupin
Vás Srdečne Zve Na Vystoupeníˇ

KDYKDE Vstupné Zdarma!
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:

SRPEN

8.+ Agnes & Stanley Brozek - přátelé
10.+ Jana Planner - Jiří Planner
13.+ Václav and Mila Hyvnar - Ludmila Hyvnar15.+ 
16.+ Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18.+ Raymunda Dvorského - manželka Marie
22.+ Helena and Zdenek Verňak - Eva Kryska
23.+ Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24.+ Frolíkovi - Aška & Láďa
25. za zdraví - Aška & Láďa
26.+ Štíchovi   Aška & Láďa
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ČERVEN, ČERVENEC /   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:  $1375;  Poštou: $780.
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, 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


