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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 
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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU další mše svatá bude 10. března

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 18. února v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po 
mší sv bude chutny oběd. (oběd $10, párky $5)

V SAN FRANCISKU další mše svatá bude 8. dubna

Příští  Mše sv. budou:
SD 10. března - LA 18. března (Josefovská zábava) - SF 8.dubna
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Postní doba v roce 2018 začíná na popeleční 
středu 14. února, pro latinsko-katolické obřady s 

velikonoční nedělí dne 1. dubna.
Během Půstu jsme žádáni, abychom se věnovali hledání Pána v 
modlitbě a četli písmo, abychom pomáhali skrze dary a abychom 
obětovali sebeovládání skrze půst. Mnozí vědí o tradici zdržování 
se od masa v pátek během Půstu, ale jsme také povoláni k tomu, 
abychom v průběhu této doby praktikovali sebe-disciplínu a postili 
se i jinými způsoby. Zvažte význam a původ postní tradice. Kromě 
toho je poskytnutí darů jedním ze způsobů, jak sdílet Boží dary 
- nejen prostřednictvím 
dávání peněz, ale 
také prostřednictvím 
poskytování svého času 
a talentu. Jak nám sv. Jan 
Zlatoústý (Chrysostom) 
připomíná: „Nedělit 
se s chudými o vlastní 
majetek, to je okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, 
není náš, patří jim.“ (Katechismus katolické církve, č. 2446).

V postním období ti, kteří jsou pokřtěni, jsou povoláni obnovit 
svůj křestní slib, zatímco ostatní se připravují na Křest dospělých 
(Ordo initiationis christianae adultorum), je to období učení 
a porozumění pro jedince, kteří prohlásili svou touhu stát se 
katolíky.

Klíčem k úspěšnému dodržování těchto praktik je rozpoznat 
jejich souvislost s obnovením křtu. Jsme k tomu vyzváni nejen 
proto, abychom se zdrželi hříchu během půstu, ale aby jsme 
měli skutečnou konverzaci v našich srdcích a v naši mysli, jako 
následovníci Krista. Vzpomínáme si na tu vodu, ve které jsme byli 
pokřtěni do Kristovy smrti, zemřeli hříchu a zlu, a začali nový 
život v Kristu.

More resources are available on the article’s web page (In English only) at:
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/index.cfm

Zdroj: www.usccb.org
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD

“Půst je příznivým obdobím pro 
otevření dveří všem těm, kteří to 
potřebují, a vidět v nich tvář Krista. “
- Papež František
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Národní týden manželství v USA, Den 
manželství podporuje dar manželství jako 
školu života a lásky

31. Ledna, 2018

WASHINGTON—Národní týden manželství v USA a Světový 
den manželství jsou příležitostí “zaměřit se na budování kultury 
života a lásky, která začíná s podporou manželství a rodiny,” 
napsal arcibiskup Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., Předseda 
Výboru pro světské stavy, manželství, rodinný život a mládež 
americké konference katolických biskupů (USCCB) v dopise 
svým bratřím biskupům.

7-14. února je každoroční 
svátek, týden manželství 
v USA. Světový den 
manželství se oslavuje 
každoročně o druhé 
únorové neděli. Letošní 
světový den manželství 
připadá na neděli 11. 
února, který se shoduje 
se světovým dnem 
nemocných.

USCCB nabízí věřícím prostředky na podporu a ochranu 
manželství jako celoživotní jednotu jednoho muže a jedné 
ženy prostřednictvím svých vyhrazených webových 
stránek ForYourMarriage.org, PorTuMatrimonio.org a 
MarriageUniqueForAReason.org. Další zdroje specifi cky určené 
k oslavě národního týdne manželství, včetně zdrojů homilie 
(kázání), věstníků, plakátů a modlitebních úmyslů, lze nalézt 
na webové stránce USCCB: www.usccb.org/issues-and-action/
marriage-and-family/national-marriage-week.cfm.
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Od 7. února bude zpřístupněn denní virtuální manželský 
seminář na webových stránkách ForYourMarriage.org a 
prostřednictvím sociálních sítí na Facebooku a Twitteru. 
Sedmidenní seminář se zaměří na téma “Manželství: Škola života 
a lásky”. Rozvětvený růženec pro zasnoubené a manželské páry 
a pro rodiny, které potřebují pomoc, bude živě vysílán z kaple na 
Konferenci katolických biskupů Spojených států ve Washingtonu 
DC prostřednictvím stránky na USCCB Facebooku a Twitteru v 
pátek 9. února v 15:00 EST.

Široká škála modlitebních karet, knih a brožůr o manželství 
a rodině si můžete objednat online prostřednictvím obchodu 
USCCB.

Národní týden manželství USA, který byl založen v roce 
2010, je součástí mezinárodní akce, která usiluje o mobilizaci 
jednotlivců, organizací a podniků se společným záměrem posílit 
manželství v komunitách a ovlivňovat tím kulturu. Informace 
a zdroje naleznete na adrese: NationalMarriageWeekUSA.
org. . . . Světový den manželství založil “Worldwide Marriage 
Encounter” v roce 1983

Zdroj: www.usccb.org
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD
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Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, 
politickou nebo duchovní moc.

Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako 
povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. 
Žl 1).

Téma: „Ne“ korupci

MĚSÍC ÚNOR

Úmysl měsíce od Papeže Františka
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Jídlo a pití bude dostupné ke koupi.
Dana 

Vás Srdečně Zve Na

Příjďte se pobavit při živé české a slovenské hudbě. 

Josefovskou Zábavu

VV BAND, 
Ivana a Vladimír Váchovi

Vstupné Zdarma!
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Půst je jako dlouhé “ustoupení 
do zátiší”, během něhož se 
můžeme obrátit zpět do sebe 

a naslouchat hlas Boží, abychom 
porazili pokušení zla. Je to období 
duchovního “boje”, které musíme 
prožívat vedle Ježíše, nikoliv s 
hrdostí a domněnkami, ale s použitím 
paží víry: modlitbou, nasloucháním 
Božímu slovu a pokáním. Tímto 
způsobem budeme moci oslavovat 
Velikonoce v pravdě, připraveni 
obnovit sliby našeho křtu.

 Papež Benedict XVI

“ 
“ 
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9. +Miloslav Mářik – manželka Edith
10. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
11. +Jaroslava Eliaš (+in Czech Republic at age 80)- dcera Maria Peterka
13. + Estela Barcarcel - John Krato
15. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
16. + Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
20. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
21. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
22. +Tomíka Šachu (+3/8/2010) – matka Dagmar
24. +Karel Novak – dcera Irene

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ÚNOR 2018
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DONATIONS  
Collections and Mail            25,963 

OTHER INCOME
Interest                      844 
Transfer from Endowment Fund  30,000 
Gift from Bishop    10,000 
   
TOTAL INCOME       70,831 
____________________________________________________________
RECURRING EXPENSES 
Stipends     23,400 
 Bishop    12,000 
 Vestnik Editor     5,500 
 Chef/Kitchen                4,400 
 Social media                1,650 

Rent for Churches    3,750 

Car Travel for Ministry   2,980 

Vestnik printing and mailing                5,617 
 Printing   2,342
 Envelopes,etc   1,010      
 Postage   2,264 
Offi ce         477 
 Geek Squad      169
 Printer/ink      308

Household               10,758 
 Utilities   4,655
 Insurance      914
 Maintenance   4,725
 Taxes and Fees     888
 Loan payments            12,000
____________________________________________________________
Total                      59,426 
Balance                                                                                 11,504

ANNUAL REPORT Czech Ministry 2017
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LEDEN /   2018 
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. 

Sbírka na mši:  $543; Poštou: $1.670
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

Place Your Ad Here!

Please call (714) 524-0092
or email to PetaEst@aol.com

for more information

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


