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Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ 

NA BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU mše svata červnu a červenci nebude.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 17. června v 1:15 pm, v 
zahradě našeho Velehradu (dům Biskupa Esterky) 344 Koch Ave, 
Placentia CA 92870. Po mši sv. bude piknik.

V SAN FRANCISKU bude mše svatá v neděli 10. června v 11am v 
auditoriu Star of the Sea Parish, 4420 Geary Blvd, San Francisco, CA 
94112.

Příští  Mše sv. budou:
SD - 11.srpna ~ LA - 12.srpna ~ SF - 14.října

Přijďte na 
náš tradiční 

“FATHER’S DAY 
PICNIC”

Více informací na 

straně 9
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Příběh sv. Cyrila a Metoděje
Svatí Cyril a Metoděj ušli dlouhou 
životní cestu, díky které můžeme i 
dnes objevovat bohatství a plody jejich 
misie, jež kolem nás stále rezonuje. 
Stačí, abychom byli pozorní a dovolili 
svému zraku dohlédnout za obzor 
hmotných památek, které se k nim váží. 
Co můžeme spatřit? Nasazení našich 
Slovanských bratrů, s nímž se ze svého 
prostoru vyspělé kultury vydali vstříc 
neznámé zemi. Šli ve světle své víry. 
Prohloubili a nadchli zdejší lid pro 
radostnou zvěst evangelia, tedy učení 
Ježíše z Nazareta. Tento zápal následně 
utvářel pravidla života na Velké 
Moravě. K tomu potřebovali písmo. 

Ještě před cestou vynalezli a poté s sebou přinesli slovanské 
písmo hlaholici, jež dokázalo zaznamenat tehdejší jazyk se všemi 
svými zvláštnostmi. Své vědomosti i víru předávali pokojným a 
moudrým způsobem. Celou jejich misii provázel zvláštní důraz 
na dialog a pochopení kultury, ve které působili. Můžeme bez 
ostychu z přehánění říci, že přispěli k počátkům naší křesťanské 
kultury, vzdělanosti a státnosti.

Svatí bratři se v celém svém životním příběhu snažili 
uskutečňovat dobro člověka, protože v něm viděli obraz a 
podobu Boha Stvořitele. Naslouchali obyvatelům Velké Moravy, 
respektovali jejich kulturu a zapojili to dobré z ní do vzdělávání 
místního lidu. Také další prvky života – duchovní, společenské 
a právní – pozvedali na vyšší úroveň. To vše nenásilnou formou. 
Činnost slovanských věrozvěstů velmi trefně demonstruje jejich 
obhajoba slovanského bohoslužebného jazyka, vedle tehdy 
dovoleného jazyka hebrejského, řeckého a latinského: „Nepadá 
déšť od Boha na všechny stejně? Nebo nesvítí slunce také na všechny? 
Nedýcháme všichni stejný vzduch? Jak to, že se vy vůbec nestydíte

pokračování na straně 4
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připomínat pouze tři jazyky, 
nebo snad chcete, aby všechny 
ostatní jazyky i národy byly 
slepé a hluché? Řekněte mi: 
Myslíte, že Bůh je bezmocný, 
a proto nemůže dát, nebo že 
je Bůh závistivý, a proto to 
nechce?“

Ušlechtilé myšlenky se 
vždy vyplatí připomínat, 
studovat a předávat 
do praktického života. 
Proto oba bratry svatý 
Jan Pavel II. prohlásil za 
spolupatrony Evropy, 
aby každý Evropan 
mohl z jejich díla čerpat. 

Papež tento akt zdůvodnil těmito prorockými slovy, která jsou 
ve světle vzrůstajícího napětí dotýkajících se hranic Evropy 
dnes možná ještě více aktuální: „Pamatuje na jejich nedoceněný 
přínos k dílu hlásání evangelia mezi oněmi národy a zároveň ke 
smíření, k přátelskému spolužití, lidskému rozvoji a úctě k vnitřní 
důstojnosti každého národa, vyhlásil jsem 31. prosince 1980 svaté 
Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy.“ Smíření, přátelské 
spolužití, lidský rozvoj a úcta k vnitřní důstojnosti každého 
národa – to jsou pojmy, které mohou zůstat prázdnými frázemi, 
nebo mohou zakořenit v naší kultuře a v našich mezilidských 
vztazích stejným a plodným způsobem, tak jako zakořenilo 
hlásání sv. Cyrila a Metoděje v srdcích mnoha mužů a žen za 
jejich života. Když se vydáváme po stopách svatých soluňských 
bratří, mějme otevřené oči i mysl, aby se jejich poselství víry, úcty 
a respektu mělo možnost dotknout našeho srdce a aby tento dotek 
pocítili i naši blízcí.

Mgr. Pavel Macura

Zdroj: www.cmstory.cz
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Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči 
druhým i v jejich odlišnosti.

Všeobecný úmysl: Sociální sítě

MĚSÍC ČERVEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

MĚSÍC ČERVENEC

Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu 
neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).

Národní úmysl:

Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a 
osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v 
přátelství se spolubratry.

Evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci

Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, 
že smí Boha chválit (srv. Žl 148).

Národní úmysl:
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Svatá Mše při Osmém Česko - Moravsko 
- Slovenském Folklórním Festivalu

v San Diegu 2018
Foto Val Dostalek (www.valdostalek.com)
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Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se.                                         
Kriste, smiluj se.                                       
Pane, smiluj se.   

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

smiluj se nad námi.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

Bože, náš nebeský Otče,                          
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně 
panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a 
slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a 
umění, 
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost 
Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě 
vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,

Červen je zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšově. Zamysleme se nad dary, 
které jsme obdrželi, a modlete se za litanii Ježíšova Svatého Srdce.
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We have a project at Velehrad and we need your help.
We would like to know if anybody  could help fi nancially or recommend 
a trusted contractor to replace the cracked patio.
Thank you for your input!

Patio size is 15 x 32ft.

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa,

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle 
Srdce svého.

Modleme se :
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, 
shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř 
se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s 
tebou žije a kraluje na věky věků.  AMEN
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Po svaté mši na zahradě našeho Velehradu bude podávána 
večeře. K výběruje je steak z grilu nebo půl kuřete a dále s 
přílohou. ZPĚV, ZÁBAVA, TOMBOLA!

JE DŮLEŽITÉ, ABY JSME VAŠE REZERVACE DOSTALI POŠTOU 
DO 15. ČERVNA, POPŘÍPADĚ REZERUJTE PO TELEFONU, AŤ 

STIHNEME PŘIPRAVU STEAKŮ V POTŘEBNÉM POČTU.

I/We will attend the June 17th annual Mass and picnic at Velehrad: 
Send with check to: Bishop Peter Esterka, 344 Koch Ave, Placentia, 
CA 92870 
Name:____________________________________________ 
Preferred entree @ $15.00 per person: ____Steak   ____Chicken 
Tel.number or email  _________________________________ 
Amount enclosed:      ________________________________ 
Check should be made out to Czech Catholic Mission

ČESKÁ MŠE SVATÁ! 
PIKNIK KE DNI OTCŮ, STEAKY, PLAVÁNÍ! 

17. června 2018 - 13:15 to 18hod



N.B.: This picnic is a fundraiser for our mission. So I hope 
you will be very generous in your orders.

Thank you.

Velehrad
344 Koch Ave.
Placentia CA 92870
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6. +Miloslav Mářik – manželka Edith
7. rodiny Škrob a Plachý
8. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
10. +Puhala Family - Evelyn Holicky-Puhala
11. + Estela Barcarcel - John Krato
13. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
14. +Marie Helštýn – Dáša Tomšíček
16. + Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. +Luboše Jednorožec- manželka Milada
20. +Jana a Marii Rákosníkovi- Milada Jednorožec
21. +Ladislava a Marii Rakosníkovi – Milada Jednorožec
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. +Karel Novak - dcera Irene
25. +Pochily Family - Evelyn Holicky-Puhala

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ČERVEN/ČERVENEC 2018
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KVĚTEN /   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 mších a pohoštění:  $1.000,00; Poštou: $1.840,00
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

Advokátní kancelář H&P Law s.r.o.

Zajišťujeme veškeré právní služby na 
území České republiky

www.ak-hp.cz, e-mail: info@ak-hp.cz
Tel: (+420) 221 719 041
Fax: (+420) 221 719 059

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

Val Dostalek Photography
Wedding, Portraits and Real Estate 

Vladimir Dostalek
858 866 6966 

valdostalek@gmail.com
www.ValDostalek.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 Ave.

Arcadia CA 91106 
e-mail : pasadenabeseda@gmail.com

Realitní kancelář Horren s.r.o.

Kompletní nabídka realitních služeb na 
území České republiky

www.horren.cz, e-mail: info@horren.cz
Pobřežní 6/58, Prague 8, 186 00

Czech Republic

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


