
Kalifornie ~ Srpen 2018

Proměnění Páně od Raphaela, cca 1520

VĚSTNÍK ČESKÁ
Kato l i c ká  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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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 11. srpna v 16:00 hod. v St 
John Evangelist Hall, Normal a Lincoln, San Diego. Beseda a
pohoštění následují.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 12. srpna v 1:15 pm, v
Polskem Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mši sv. 
bude chutný oběd.  

V SAN FRANCISKU mše svatá v srpnu nebude.

Příští  Mše sv. budou:
SD - 15. září ~ LA - 16. září ~ SF - 14. října

Nepřehlédněte!!
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Výrazné události měsíce

Srpen je často považován za přechodný měsíc v našem liturgickém 
kalendáři. Je to období roku, kdy se začínáme blížit ke konci našich 
letních cest a prázdnin a připravujeme se na podzim - zpět do školy, 
podzimní svátky, dobu sklizně atd. Církev v její svaté moudrosti 
poskytla ve svém liturgickém roce cyklus událostí, který dovoluje 
věřícím oslavovat velké svátky v životě Krista a Marie. Zejména pak, 
v průběhu srpna oslavujeme slavnost Proměnění Páně (6. srpna) a 
svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).

Mezi další významné svátky tohoto měsíce patří Alfons Maria z 
Liguori (1. srpna), Svatý Eusebius z Vercelli a Svatý Petr Julián 
Eymard (2. srpna), Svatý Jan Maria Vianney (4. srpna), Proměnění 
Páně (6. srpna), Svatý Sixtus II. a jeho Společníci a Svatý Kajetán z 
Tiene (7. srpna), Svatý Dominik (8. srpna), Svatá Terezie Benedikta 
od Kříže (9. srpna), Svatý Vavřinec (10. srpna), Svatá Klára (11. 
srpna), Svatý Maxmilián Maria Kolbe (14. srpna), Svatý Štěpán I., 
maďarsky (16. srpna), Svatý Jan Eudes (19. srpna), Svatý Bernard 
(20. srpna), Svatý Pius X. (21. srpna), Panny Marie Královny (22. 
srpna), Sv. Růženy z Limy (23. srpna), Sv. Bartoloměje (24. srpna), 
Sv. Ludvíka (25. srpna), Sv. Moniky (27. srpna), Sv. Augustina (28. 
srpna) a Umučení sv. Jana Křtitele (29. srpna).

Panna Maria Sněžná (5. srpna) a Sv. Jany Františky de Chantal (12. 
srpna) spadají na neděli, takže jsou nahrazeny nedělní liturgií.

Přehled měsíce
Měsíc srpen je věnován Neposkvrněnému srdci panny Marie. Celý 
měsíc spadá do liturgického období , které je reprezentováno zelenou 
liturgickou barvou. Tento symbol naděje je barvou klíčícího semena 
a vzbuzuje věřícím naději, že sklízí věčnou sklizeň nebes, zejména 
naději na slavné vzkříšení. Používá se v obřadech a při mších 
cirkevniho roku. Poslední část liturgického roku představuje čas 
našeho putování do nebe, během něhož doufáme v odměnu.

Zdroj: www.catholicculture.org
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Svatá mše a piknik na svátek otců na 
Velehradě v Los Angeles - 17. června

Foto: Robert Dobeš
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Dne 7. října plánujeme natáčet na video naši 
českou mši v polském centru Yorba Linda.

Biskup Esterka a monsignor Hladík budou 
sloužit tuto mši. Je to odpověď na žádost 
mnoha z vás, jak najít způsob, aby jste snámi 
mohli slavit bohoslužbu, ikdyž se jí nemůžete 
zúčastnit. Profesionální fotograf / videograf 
Val Dostalek ze San Diega nabídl své služby. 
Bylo by skvělé, kdyby se této mše mohlo 

zúčastnit co nejvíce z Vás. Je to tentýž den, jako naše již plánovaná 
taneční zábava. Doufáme, že tento projekt bude prospěšný pro mnoho 
krajanů jak z česka, tak slovenska.
Dejte nám prosím vědět (714 524 0092), pokud by jste chtěli kopii DVD.
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There are not enough words and 
not enough pages to express the 
loss and sadness we feel at the 
passing of our father, husband, 
grandfather, and friend. The 
emptiness and silence left behind 
are deafening and omnipresent 
in our daily lives. 

Yet, we look back with honor and 
gratitude that our dad was such 
a paramount and reliable part 
of our lives, and we could share 
so many wonderful years and 
countless memories together.

We will forever remember our dad as someone who would do 
anything for his family and for others – someone to count on, 
someone who in need would always be there indeed. Always 
loving, always positive, always ready to help – simply “always 
there”. No matter how much was asked of him, he would always 
smile and right away want to see the task at hand.

Our dad would never give up - neither on problems nor on 
people. He would always fi nd a way and he would always believe 
in people. He touched many lives and everyone enjoyed his 
friendliness.

We will miss him terribly, but we will especially and forever 
remember how fortunate we are to have had such a gracious soul 
in our lives - as our father, husband, grandfather, and friend.

With eternal love Marie, Peter and Paul

In loving memory of

10 June 1936  -  17 July 2018

Peter  Macaj
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Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický 
dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství

MĚSÍC SRPEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh 
zjevuje (srv. Žl 29/28).

Národní úmysl:

You can shed tears that he is gone
Or you can smile because he has lived

You can close your eyes and pray that he will come back
Or you can open your eyes and see all that he has left
Your heart can be empty because you can't see him

Or you can be full of the love that you shared

You can turn your back on tomorrow and live yesterday
Or you can be happy for tomorrow because of yesterday

You can remember him and only that he is gone
Or you can cherish his memory and let it live on

You can cry and close your mind, be empty and turn your back
Or you can do what he would want: smile, open your eyes, love 

and go on.

David Harkin



8

Biskupové: Církev by měla najít 
své místo ve dnešní společnosti
Ve dnech 6. a 7. července 2018 proběhlo na Velehradě 114. 
plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), pracovní 
jednání římskokatolických biskupů i zástupců konferencí 
vyšších řeholních představených a řeckokatolické církve.

V rámci tohoto setkání se účastníci mj. seznámili s informacemi 
o církvi ve dnešní společnosti; konstatovali, že považují 
za důležité stále znovu vysvětlovat princip částečného 
majetkového vyrovnání, úplné fi nanční odluky každodenního 
chodu církve od státu a vysvětlovat stále to, že církev má 
majetek pro službu.

Taktéž zrekapitulovali otázku GDPR, kdy jednak přijali Obecně 
závazné nařízení ČBK k ochraně osobních údajů a schválili 
vznik odborného grémia ČBK, které se touto problematikou 
bude zabývat (výměna zkušeností, refl exe vývoje praxe či 
legislativy v této oblasti).

Biskupové zdůraznili postoj římskokatolické církve k  
manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. V této 
souvislosti podpořili petici Aliance pro rodinu, která se staví za 
návrh poslance Marka Výborného změnit ústavní zákon ČR ve 
věci defi nice manželství jako svazku muže a ženy.
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Plenární zasedání souhlasilo s připojením katolické církve k 
výzvě ministerstva kultury oslavit Mezinárodní den míru v 
rámci Evropského roku kulturního dědictví rozezněním zvonů 
dne 21. září 2018. Biskupové a zást. řeholí se rovněž seznámili 
s iniciativou #RedWednesday, což je symbolická připomínka 
utrpení pronásledovaných křesťanů ve světě, která teď připadá 
na 28. listopadu 2018. Budou zjištěny možnosti zapojení v 
rámci ČR.

V pátek 6. července se představil nový ekonom ČBK, kterým 
se od podzimu stane Martin Steiner a bylo projednáno 
kalendárium akcí pro rok 2019; např. 16. listopadu bude v 
Praze oslava 30 let od svatořečení Anežky České.

Byly přijaty národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2019, 
které jsou inspirovány třemi božskými ctnostmi a ovocem 
Ducha Svatého (leden: naděje, únor: víra, březen: láska, duben: 
pokoj, květen: laskavost, červen: trpělivost, červenec: radost, 
srpen: věrnost, září: sebeovládání, říjen: tichost, listopad: 
zakoušení dobroty Boží, prosinec: ovoce Božího Ducha).

Účastníci setkání přijali i navrhované podněty pro slavení 
mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019; již v říjnu 2018 
započne příprava, k níž bude připraven dopis se základními 
informacemi. V rámci rozpracování tématu rovněž dochází k 
mapování našich misijních aktivit ve světě za posledních sto let. 
V období před slavením misijního měsíce by rovněž měla být 
věnována pozornost podpoře diecézních misijních ředitelů či 
spolupráci s křesťanskými médii při přípravě dlouhodobějších 
projektů na toto téma; taktéž se bude připravovat Národní 
misijní kongres na konec září 2019.

V průběhu 114. plenárního zasedání ČBK jeho účastníci 
navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa 
a v první části svého programu jednání se modlili u hrobů 
Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka, kteří se významně 
podíleli na utváření církevního života v rodící se republice i 
vytvoření pozice církve ve společnosti.

Zdroj: www.cirkev.cz Autor článku: František Jemelka
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
SRPEN 2018

4. za živé a zemřelé Frolíkoví, Zrzoví a Štíchovi - Áška s Ládou
5. For the health of Jiřina Cymbálová - Robert & Vladimir Cymbál, sons.
6. +Miloslav Mářik - manželka Edith
8. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
9. Přímluvy za rodiny Škrob a Plachy
10. +Ing. Jaromir Strizka - pratele
11. +Estela Barcarcel - John Krato
12. +Peter Macaj - Paul Macaj
13. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
15. +Dr. Jana Planner - manžel George
16. +Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
20. +Zdenek Zemánek - manželka Anna s rodinou
21. +Milouš Pelc - rodina Zemánková
22. za rodiče Aleny a Františka Píchy
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. +Karel Novak - dcera Irene
27. +Ing.Ctibor (Borek) Jelínek- manželka s rodinou
28. +Frances Kokta - Peter Kral
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ČERVEN a ČERVENEC /   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 a pohoštění:  $257,00; Piknik a Tombola: $564,00;
Poštou: $2.375,00

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


