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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 



2

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 16. září 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 10. září v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mší
sv bude chutny oběd. (oběd $13, párky $5)

V SAN FRANCISKU mše svatá v říjnu byla zrušena.

Příští  Mše sv. budou:
SD 14. října - LA 15. října - SF další mše bude až v lednu 2018

Star of the Sea parish, San Francisco
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Příběh svatého Václava
Pokud světci byli někdy falešně 
charakterizováni jako “mystičtí”, život Václava 
byl jejich opačným příkladem: Zastával 
křesťanské hodnoty během politických intrik, 
které provázely Čechy v 10. století.

Narodil se v roce 907 u Prahy, synem 
vévody Čech. Jeho svatá babička Ludmila 
ho vychovávala a snažila se ho prosadit 
jako vládce Čech na místo své matky, která 
upřednostňovala protikřesťanské skupiny. 
Ludmilla byla nakonec zavražděna, ale 
soupeřící křesťanské síly umožnily Václavovi 
převzít vedení vlády.

Jeho vláda byla známa snahou o sjednocení v Čechách, podporou církve 
a mírovými jednáními s Německem, politikou, která mu způsobila 
problémy s protikřesťanskou opozicí. Jeho bratr Boleslav se připojil ke 
spiknutí a v září roku 929 pozval Václava do Staré Boleslavi na oslavu 
svátků svatých Kosmy a Damiána. Při cestě na bohoslužbu Boleslav 
zaútočil na svého bratra a v boji Václava zabili Boleslavovi stoupenci.

Ačkoli jeho smrt vyplynula především 
z politických otřesů, Václav byl 
oslavován jako mučedník víry a jeho 
hrobka se stala poutní svatyní. Je 
oslavován jako patron českého národa 
a bývalého Československa.

Úvaha
“Dobrý král Václav” dokázal ztělesňovat své křesťanství ve světě plném 
politických nepokojů. Zatímco jsme často obětmi násilí jiného druhu, 
můžeme se snadno stotožňit s jeho bojem vnést soulad do společnosti. 
Výzva k účasti na společenských změnách a politické činnosti je určena 
křesťanům; Hodnoty evangelia jsou v dnešní době nezbytné.

Autor: Fr. Don Miller, OFM
Zdroj: Franciscan Media - https://www.franciscanmedia.org/saint-wenceslaus/
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD
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Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem 
sdílení víry a svědectví lásky.

Téma: Farnosti

MĚSÍC ZÁŘÍ

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Každý rok, Svatý otec žádá měsíčně o naše modlitby za určitý úmysl. 
Jste vyzváni, abyste reagovali na žádost svatého Otce a připojili se 
tak k mnoha lidem po celém světě, kteří se každý měsíc modlí za 
tento úmysl. Počínaje rokem 2017 se měsíšně určuje pouze jeden 
obecný úmysl. Svatý otec však plánuje, aby byl každý měsíc přidán i 
druhý úmysl související se současnými událostmi nebo naléhavými 
potřebami, jako je pomoc při katastrofách. Tato naléhavá žádost o 
modlitbu pomůže zmobilizovat modlitbu a aktivity související s touto 
situací.

Svatý otec určitým způsobem svěřil tyto úmysly do apoštolátu 
modlitby, organizaci, která podporuje vyznání křesťanů, aby reagovali 
na papežovu výzvu a prohloubili každodenní modlitbu. Více informací 
o Apoštolátu modlitby naleznete na jejich webových stránkách .... 
www.popesprayer.net (Apoštolská modlitba také zveřejní naléhavé 
modlitbové úmysly svatého Otce, jakmile jsou přijaty od Svaté stolice.)

Překlad: Editor Věstníku RD

Papežovi měsíční úmysly pro rok 2017
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Gratulujeme
Marii a Petru Peterkovým

Biskup Esterka udělil 19. srpna při 
české mši svaté v San Diegu Marii 
a Petru Peterkovým medaili za 
službu církvi a komunitě. Během 
dvaceti let byli Peterkové páteří 
české komunity v San Diegu. Vedle 
předsednictví misie v San Diegu 
je Petr předsedou představenstva 
naší společnosti Velehrad. Při 
krátkém obřadu biskup chválil 
jejich věrnost, laskavost a smysl 
pro humor. V neposlední řadě mají 
v opatrovnictví legendární “Kufr”, 
který obsahuje všechny předměty 
potřebné pro mši a musí být každý 
měsíc přenášen do a z kostela. V 
minulosti dalšími příjemci medaile 
byli Miloš Halouzka, Frank 
Onderka, Maria Batlik, Kozlíkové, 
Jerry a Marie Kletečka a Ivo a Eva 
Plachý.
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Foto: Val Dostalek

Fotky ze křtu
Josephine Vera Lang



7

Někdy je dobré ohlédnout se zpátky
„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem 
volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3)

Často Boha o něco prosím – o mnoho malých i velkých věcí. Hledávám 
útěchu v Boží náruči a věřím, že mi ji poskytne. Někdy se mě ale zmocní 
pochybnost a strach, občas necítím žádnou odezvu…

Nedávno jsem přemýšlela o tom, kolik mých úpěnlivých proseb Bůh 
skutečně vyslyšel. Ke svému překvapení jsem si uvědomila, že mnoho. 
Zajímavé je ale, že jsem si toho mnohokrát vlastně ani nevšimla! 
Snad proto, že se konkrétní problémy někdy nevyřešily přesně tak, 
jak jsem chtěla anebo k jejich vyřešení došlo v jiném čase, než jsem si 
představovala. Když se ale zamyslím, všechno vlastně přišlo tak, jak mělo, 
a v tu pravou dobu.

Někdy je totiž dobré ohlédnout se zpátky a zjistit, kolik jsme toho od Boha 
už vlastně dostali. Uvědomit si, v kolika ohledech už naše volání bylo 
vyslyšeno. Takové ohlédnutí může být obrovskou posilou ve dnech, kdy 
si připadáme od Boha vzdálenější, nebo se nám zdá, že se stále trápíme 
stejnou věcí a řešení nepřichází.

Při takovém ohlédnutí si možná více uvědomíme, jak je nám Bůh stále 
na blízku, jak plní naše životy svou dobrotou, milosrdenstvím. Když 
si uvědomíme, kolikrát jsme volali a On nás vyslyšel, najdeme v sobě 
mnoho sil k dalším bojům ve všech oblastech našeho života a přestaneme 
pochybovat. Znovu uvěříme, že On má skutečnou moc nás vyvést ze 
všech našich bolestí, strachů a nemocí, a to v ten pravý čas a tou nejlepší 
cestou.
Autor: BF
Source: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Nekdy-je-dobre-ohlednout-se-zpatky.html



8

Pápež František:
Jsem zarmoucen “dokonalými” 
katolíky, kteří pohrdají ostatními
VATICAN CITY (CNS) - Bůh si nevybral perfektní lidi na vytvoření jeho 
církve, ale spíše hříšníky, kteří zažili jeho lásku a odpuštění, řekl papež 
František.

Lukášovo evangelium o Ježíšovi odpouštějícím hříšné ženě ukazuje, jak 
jeho činy šly proti celkové mentalitě jého doby, způsobu myšlení, které 
vidělo “jasné oddělení” mezi čistým a nečistým, řekl papež 9. srpna během 
jeho běžné týdenní audienci.

“Bylo tam několik účastníků, těch, kteří věřili, že jsou dokonalí,” řekl 
papež. “A já se zamýšlím nad mnoha katolíky, kteří si myslí, že jsou 
dokonalí a pohrdají ostatními. Tohle je smutné.”

V pokračování jeho sérii audiencí o křesťanské naději se papež zamyslel 
nad Ježíšově “skandálním gestu” odpuštění hříšné ženě.

Ta žena, řekl, byla jednou z mnoha chudých žen, které byly tajně 
navštíveny, dokonce i těmy, kteří ji odsoudili za hříšnou.

Ačkoliv Ježíšova láska k nemocným a odkázaným na okraj společnosti 
“překrývá jeho vrstevníky”, odhaluje Boží srdce jako místo, kde trpící 
muži a ženy mohou nalézt lásku, soucit a uzdravení, řekl papež František.

“Kolik lidí dnes pokračuje v nevyzpytatelném životě, protože se na ně 
nikdo nechce podívat jiným pohledem, očima - nebo ještě lépe - srdcem 
Božím, což znamená s nadějí,” řekl. Ale “Ježíš vidí možnost vzkříšení i v 
těch, kteří udělali spoustu špatných rozhodnutí.”

Často, pokračoval papež, křesťané si zvykli na to, že jim hříchy byly 
odpuštěny a přijímali bezpodmínečnou Boží lásku, zatímco zapomínají na 
vysoukou cenu, kterou Ježíš zaplatil tím, že umřel na kříži.

Tím, že odpouští hříšníkům, Ježíš je nesnaží osvobodit od vinného 
svědomí, ale spíše nabízí “lidem, kteří udělali chyby, naději na nový život, 
život označený láskou”, řekl papež.

Církev je obyčejný lid “hříšníků, kteří zažili Boží milost a odpuštění,” řekl 
papež František. Křesťané jsou “všichni chudí hříšníci”, kteří potřebují 
Boží milosrdenství “, což nás posiluje a dává nám naději.”

Autor: Junno Arocho Esteves - Catholic News Service
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD
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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:

ZÁŘÍ 2017

6. + Frank Cuda - manželka Bridgit
7. + Helena a Zdena Vernak - přítelkyně Brigit Cuda
8. +Agnes & Stanley Brozek - přátelé
10. + Michael and Anna Krato – otec a manžel John
11. + Estela Balcarcel - John Krato
13. +Martina (13. září. 1992) 25 výročí. - Eva Kryska
16. + Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. + Karel Novák - dcera Irene
25. +Božena a Jiří Lopaur -Irene Novak
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SRPEN /   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:  $2.879;  Poštou: $540.
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


