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MŠE SV. V ZÁŘÍ  / H.M. IN SEPTEMBER  2021 

 
 
NEDĚLE   5.9. 10.00 hod. INTERNET 

 
NEDĚLE  12.9.  16.00 hod. SAN DIEGO 
                                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 

 
NEDĚLE  19.9.  13.00 hod. LOS ANGELES  

            VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 
 

NEDĚLE  26.9.  13.00 hod.  SAN FRANCISCO 
                    Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 
 

 

 
MŠE SV. V ŘÍJNU / H.M. IN OCTOBER 2021 

 

INTERNET    3.10. 10.00 hod. 
San Diego  10.10. 16.00 hod. – St. John’s Parish 
Los Angeles  17.10. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco  24.10.  13.00 hod. – Nativity Church   
                                                             (240 Fell Street, SF)                                                           

 

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky 

www.Czechchurch.org anebo se informujte přímo u koordinátorů 
jednotlivých misií. / For the latest information follow our website: 

www.Czechchurch.org  

 

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. 

Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, 

anebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, obraťte 

se na P. Libora.  

For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. For your 
own Mass intention or your prayer request contact Fr. Libor. 

 

NABÍZENÉ SLUŽBY / OFFERED SERVICES 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď) / CONFESSION 

KŘTY / BAPTISM 

SVATBY / WEDDINGS 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, NÁVŠTĚVY 

NEMOCNÝCH, MODLITBY ZA NEMOCNÉ –  

na požádání, dle domluvy. V naléhavých případech volejte kdykoliv!!! / 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK, VISITS OF THE 

SICK, PRAYERS FOR THE SICK. In urgent cases, call at any time!!! 

POHŘBY / FUNERALS 

DUCHOVNÍ ROZHOVORY / SPIRITUAL COUNSELING 

 

 

 

KONTAKTY MISIE: 
 

P. Libor Švorčík  
VELEHRAD 
344 Koch Avenue 
Placentia, CA 92870 

 

 

TELEFON MISIE : (714) 203-1111 
Mobil:   (657) 246-9976 
Email:   libor@hotmail.com 

 

Web: www.Czechchurch.org 
Facebook: CzechChurch in California 
 
LOS ANGELES    Tel: (310) 545-9302 
Koordinátor: George Dvorsky dngdvorsky@Verizon.net 
 

SAN DIEGO   Tel: (858) 755-1578 
Koordinátor: Petr Peterka  petr@peterkafamily.com 
 

SAN FRANCISCO  Tel: (650) 321-9298 
Koordinátor: Jan Dedek  jandedek@comcast.net 
 

http://www.czechchurch.org/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
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Dear friends,  
    I am sending all of you heartfelt greetings at the 
beginning of September. As you probably know, on 
August 10th our Heavenly Father summoned to eternal 
home the long-time shepherd of our fellow compatriots 
in California and elsewhere, Bishop Petr Esterka. More 
information can be found in the attachment to the 
Bulletin. A link to the recording of the Bishop's funeral 
can be found on our website: www.czechchurch.org.  
    On behalf of all of us, I would like to express my 
sincere condolences to the family and friends of 
Bishop Petr Esterka. 
     The month of September is truly rich in various 
anniversaries and holidays – please see the calendar. 
We will commemorate the Nativity of the Blessed Virgin 
Mary on September 8th. September 11th will mark the 
20th anniversary of the terrorist attack on the World 
Trade Center in NY. Following this anniversary are 
these Church holidays: the Feast of the Exaltation of the 
Holy Cross (9.14.); the Feast of Our Lady of Sorrows, the 
patron saint of Slovakia (9.15.); and the Feast of St. 
Ludmila (9.16), whose 1100th death anniversary we 
remember this year. We will also celebrate the feast of 
one of the evangelists, St. Matthew (9.22.), and most 
importantly, in September we will celebrate the 
patron saint of the Czech nation, St. Wenceslas 
(29.9.). The main celebration here in LA will be 
during Holy Mass on Sunday, September 19th at 1 
p.m. in Velehrad’s garden. After Mass, there is the 
possibility of meeting and refreshments. You are all 
cordially invited! 
    I wish you all a beautiful and peaceful month of 
September. Please remember in your prayers the Bishop 
and his family, all the victims of September 11th, 2001 
and their families, peace in the world, and all those in 
need today. 
      Lord God bless you all, protect you, and strengthen 
you!                                                           
                         Your    
 

Bishop Peter Esterka  
(Nov. 14, 1935 ~ Aug. 10, 2021) 

 

Bishop and doctor of theology, 
Peter Esterka, Auxiliary Bishop 
(Emeritus) of Brno, Titular 
Bishop of Cefala, and Bishop for 
Czech Catholics in Diaspora, died 
in California on August 10 2021. After the last 
farewell in the Christ Cathedral of Orange County (on 
20th September), in the midst of his community of 
Czech compatriots in the USA, for which he cared for 
many years as a priest and later as a bishop as part of 
the Czech Catholic Mission, his body will be 
transported to the Czech Republic. A mass will be 
celebrated in Brno in the Cathedral of Saints Peter and 

Paul and also in his birthplace of Dolní Bojanovice. He 
will be buried in his hometown cemetery. 

 

Petr Esterka was born on November 14, 1935, in Dolní 
Bojanovice (u. Hodonín). He was persecuted as a 
student for religious-political beliefs and after many 
difficulties he graduated only in 1956. On 15 June 
1957 he escaped to Austria and stayed for three 
months in a refugee camp in Glassenbach near 
Salzburg. 
 

In September 1957 he was admitted to the Pontifical 
College of Nepomucenum in Rome, and after studying 
philosophy and theology at the Lateran University, he 
was ordained to the priesthood in St. Peter’s Basilica 
on March 9, 1963. Cardinal Traglia was the ordaining 
Bishop. After obtaining a theology licentiate in June 
1963, he was sent among his compatriots in the 
Archdiocese of San Antonio, Texas 
 

In 1966 he returned to Rome, where he began 
preparing for his doctoral thesis “The Unionistic 
Congresses at Velehrad”, which he defended a year 
later. After returning to the US in the summer of 1967, 
he began his academic career at the University of St 
Catherine in Saint Paul, Minnesota, where he was 
appointed full professor in 1980. All the while he 
helped in the spiritual administration of a number of 
local parishes. 
 

He became a naturalized citizen of the US in 1968, and 
joined the Air Force Reserves in 1974 as a military 
chaplain, retiring after 21 years with the rank of 
Lieutenant Colonel. He was based in Minneapolis, with 
the 934th Tactical Airlift Group until 1995. 
 

In 1978, Fr. Peter Esterka began to devote himself 
more intensively to work among Czech Catholics in the 
USA and Canada. In 1986, bishop Jaroslav Škarvada, 
who worked in Rome and cared for our compatriots 
abroad, appointed him vicar for the USA and Canada. 
In 1994, its operation extended to Australia. In 1987 
he was awarded the title of Monsignor and in 1992 he 
was appointed honorary prelate. He moved to take 
over the California missions and lived and served in 
parishes in Fullerton (St Mary’s) and Orange (St 
Norbert’s) until he was able to buy a property as a 
physical center for the already established Czech 
Mission. 
 

On 5 July 1999, Pope John Paul II appointed Peter 
Esterka as auxiliary bishop of Brno and titular bishop 
of Cefala and entrusted him with a mandate for the 
spiritual care for Czech Catholics abroad. His motto 
for his episcopal ordination on September 11, 
1999, was “Go into the whole world to preach the 
gospel.” In 2013, he won the Gratias agit award, given 
in Prague, for helping to spread the good name of the 
Czech Republic abroad. Having turned 75, Bishop 

http://www.czechchurch.org/


Peter Esterka submitted his resignation in 2010 and 
on December 9, 2013, it was accepted by Pope Francis. 
He continued to do what he could until his 
replacement for leadership of the Czech Catholic 
community in California arrived in 2018.  
This extraordinary man, having served people on 
three continents, was known for a personal form of 
ministry that drew people to him. Many have reported 
that they think of him as a member of their families, 
son, father, uncle, brother. He is survived by his family 
living in the Czech Republic, his sister Anezka 
Hromkova and brother Frantisek Esterka, one niece, 
five nephews and several great nieces and nephews, 
as well as one niece Jitka Vaitla who lives in Virginia 
with her husband Vasu Vaitla and twin sons.  Bishop 
Peter will be remembered by all those whose lives he 
has touched.                      (08/10/2021 BY LENKA FOJTÍKOVÁ 
                        EDITED AND RENDERED IN ENGLISH BY JOAN TIMMERMAN) 

 

_____________________________________________  

 

Thanks of the Czech and Moravian bishops for the 
life and work of the late Bishop Petr Esterka 
   The dioceses in the Czech Republic form a national 
community of the Church. This community, however, 
extends beyond geographical borders, as the faithful 
who live their faith on all continents comprise a strong 
part of it. They gather for mass in the Czech language, 
they pray in Czech, and seminarians and priests study 
theology at universities around the world so that they 
can return home to their ministry with greater 
experience and insight. Much of the credit for the 
strength of this community goes to the spiritual 
shepherd, for whose life we give thanks to the Lord 
today. This is why the bishops of the Czech Republic 
cordially join in expressing our appreciation for his 
great work. 
   In his sixty full years of truly missionary efforts, 
Msgr. Petr Esterka left his mark on the Czech and 
Slovak faith not only in the United States, but also 
throughout the world. He founded mission centers 
and cared for his compatriots. During the Cold War, he 
helped deacons and priests in exile who had to flee 
totalitarianism because of their vocation, he 
introduced them to pastoral care, and he cared for 
them as a good shepherd. Together with Msgr. Karel 
Vrána and Bishop Jaroslav Škarvada, he contributed to 
creating the significant spiritual and organizational 
base that the Czech and Slovak faithful still have in 
Rome today. In the United States, he established a 
valuable and lasting tradition of cooperation with the 
local Conference of Catholic Bishops as well as at the 
level of individual dioceses and parishes. Our 
appreciation goes especially to the Bishop of Orange, 
H. E. Msgr. Kevin W. Vann, and to the entire Diocese of 
Orange for their support and generous helpfulness to 
the Czech faithful. 

   Although we cannot attend the funeral mass in 
person due to the ongoing pandemic, we wish to give 
our heartfelt, vocal thanks to Bishop Petr for his 
service and especially to the Lord for the gift of his life. 
It combined God’s call with the unequivocal and 
courageous response of a free man who – in the spirit 
of his episcopal motto “Go into the whole world!” – 
follows the Lord wherever he sends him. We firmly 
believe that his present journey will lead him to the 
Kingdom of God, and through the intercession of Our 
Lady, we entrust our brother to the merciful arms of 
the One whom he faithfully followed throughout his 
life. 
On behalf of the Czech and Moravian Bishops 

Msgr. Jan Graubner  
President of the Czech Bishops’ Conference 

Arcibishop of Olomouc 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

        Our brother Bishop Petr Esterka, who spent many 
years taking care of the Czech compatriots all over the 
world, died. Although he could, as a retired military 
chaplain, enjoy a well-deserved rest, he did not cease to 
be interested in the events among the compatriot 
communities. 
    I am grateful to him that in 2011, when I took over 
this task by the Czech Bishops’ Conference to continue 
his ministry, I could always turn to him and consult 
anything that could be good for strengthening an 
intense life of faith and the spiritual and cultural 
interconnection within the Czech compatriot 
communities. Until recently, he regularly attended 
summer plenary meetings of the Czech Bishops’ 
Conference in Velehrad and looked forward to visiting 
his native village Dolní Bojanovice. Even though fully 
integrated in the American environment, he never 
forgot his homeland. He created the space of trust, 
friendship and joy among the priests at their annual 
meetings. The good God granted him a blessed age and 
he filled it with faithfulness and devotion to the Lord. In 
the last few years, health difficulties limited him and did 
not allow him to continue in his activities. However, I 
appreciate that he did not succumb to bitterness and 
indifference. 
    He was a faithful and honest minister of the Gospel. 
He left a good mark on the souls and hearts of those who 
were in contact with him. We commend him to the 
merciful Lord and give thanks for his faithful priestly 
and episcopal service. The merciful God does not forget 
anything good that he has done. 
    It is with joy that we now commend him into the arms 
of God.  R.I.P. 

 
 

Václav Malý, Auxiliary Bishop of Prague,  
Delegate of the CBC for Compatriots 



 KALENDÁŘ NA MĚSÍC ZÁŘÍ / CALENDAR FOR SEPTEMBER 2021 

 

Pokud není uvedeno jinak, mše sv. jsou slouženy soukromě P. Liborem na Velehradě. Chcete-li, aby mše sv. byla sloužena na Váš 
úmysl, obraťte se na P. Libora. POZNÁMKA: žádost o mši sv. a nebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány . Děkujeme!!!

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

St. 1. září sv. Jiljí Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention Lk 4,38-44 

Čt. 2. září sv. Justus Za † Petra Máčaje Lk 5,1-11 

Pá. 3. září sv. Řehoř Veliký Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     Lk 5,33-39 

So. 4. září sv. Růžena z Viterba Za † P. Josefa Šacha  Lk 6,1-5 

Ne 5. září 
23. neděle v mezidobí 
sv.Tereza z Kalkaty 

10.00 INTERNET – Mše svatá 
Za † pana biskupa Petra Esterku  

Mk 7,31-37 

Po. 6. září Sv.Magnus Za † i živé členy rodiny Kletečkovy  Lk 6,6-11 

Út. 7. září sv. Melichar Grodecký Za † Stáňu Vilímek Lk 6,12-19 

St. 8. září Svátek Narození Panny Marie Za † Luboše Jednorožce Mt 1,1-16.18-23 

Čt. 9. září sv. Petr Klaver Za † Marušku Kubíčovou Lk 6,27-38 

Pá. 10. září bl. Karel Spinola Za † i živé členy rodiny Gajdoš Lk 6,39-42 

So. 11. září 
20.výročí teroristického útoku v NY  
sv. Emil   

Za oběti válek a násilí a za mír na světě Lk 6,43-49 

Ne 12. září 
24. neděle v mezidobí Jména 

Panny Marie /sv. Quido  

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall) 
za † pana biskupa Petra Esterku  

Mk 8,27-35 

Po. 13. září sv. Jan Zlatoústý Za † i živé členy rodiny Klementovy Lk 7,1-10 

Út. 14. září Svátek Povýšení sv. kříže Na poděkování za dar kněžství - 25.výročí svěcení Jan 3,13-17 

St. 15. září 
Panna Maria Bolestná – hlavní patronka 
Slovenska 

Za Slovenský národ  Jan 19,25-27 

Čt. 16. září sv.Ludmila-výročí 1100 roků jejího úmrtí Za † maminku Ludmilu a tatínka Jindřicha Lk 7,36-50 

Pá. 17. září sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin Za † Stanislava Brožovského Lk 8,1-3 

So. 18. září sv. Josef Kupertinský Za † Raymond Dvorský Lk 8,4-15 

Ne. 19. září 
25. neděle v mezidobí  
sv. Januárius 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 
za † pana biskupa Petra Esterku 

Mk 9,30-37 

Po. 20. září sv. Ondřej, Pavel a druhové Za † i živé členy rodiny Rajec Lk 8,16-18 

Út. 21. září sv. Matouš Za † i živé členy rodiny Dedekovy Mt 9,9-13 

St. 22. září sv. Mořic a druhové Za † i živé členy rodiny Chybíkovy Lk 9,1-6 

Čt. 23. září sv. Pio z Pietrelciny  Lk 9,7-9 

Pá. 24. září sv. Gerard (Jaromír) Za † Františka Kolečkáře a jeho † i živé členy rodiny Lk 9,18-22 

So. 25. září sv. Kleofáš Za † i živé členy rodiny Benešovské Lk 9,43b-45 

Ne. 26. září 
26. neděle v mezidobí  
sv. Kosma a Damián 

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá (Nativity 

of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 
za † pana biskupa Petra Esterku 

Mk 9,38-43. 
45.47-48 

Po. 27. září sv. Vincenc z Paula  Lk 9,46-50 

Út. 28. září sv. Václav Za Český národ, Čechy, Moravany a Slezany Mt 16,24-27 

St. 29. září sv. Michaela, Gabriela a Rafaela   Jan 1,47-51 

Čt. 30. září sv. Jeroným  Lk 10,1-12 

Pá.  1. října sv. Terezie od Dítěte Ježíše  Lk 10,13-16 

So.   2. října sv. andělé strážní  Mt 18,1-5.10 

Ne.  3. října 
27. neděle v mezidobí  
sv. Maxmilián 

10.00 INTERNET – Mše svatá  Mk 10,2-16 

Po.   4. října sv. František z Assisi  Lk 10,25-37 



Milí krajané, přátelé, 
 

srdečně Vás všechny opět zdravím 
na začátku měsíce září. Jak asi již 
všichni víte, dne 10. srpna byl 
povolán naším Nebeským Otcem  
do věčného domova dlouholetý 
pastýř krajanů nejen zde  

v Kalifornii, pan biskup Petr Esterka.  
     Více naleznete v příloze Věstníku. Odkaz na záznam  
z pohřbu pana biskupa najdete na našich stránkách: 
www.czechchurch.org. Jménem nás všech bych chtěl touto 
cestou vyjádřit upřímnou hlubokou soustrast rodině  
a přátelům pana biskupa Petra Esterky nad jeho úmrtím.  
 

     Měsíc září je opravdu velmi bohatý na různá výročí  
a svátky – viz kalendář. Narození Panny Marie si 
připomeneme dne 8. září. Již 20. výročí teroristického útoku 
na Světové obchodní centrum v NY si připomeneme dne 11. 
září. Následují církevní svátky, svátek Povýšení svatého 
kříže (14.9.), svátek Panny Marie Bolestné, hlavní patronky 
Slovenska (15.9.) a svátek sv. Ludmily (16.9.), jejíž 1100leté 
výročí úmrtí si letos připomínáme. Rovněž budeme v září 
slavit svátek jednoho z evangelistů, sv. Matouše (22.9.),  
a především oslavíme patrona Českého národa sv. Václava 
(28.9.) Hlavní oslavy zde u nás v LA budou při mši sv.       
v neděli 19.9. v 13.00 hod. na zahradě Velehradu.  
Po mši sv. je možnost setkání a pohoštění. Všichni jste 
srdečně zváni!   
     Přeji Vám všem krásné a pokojné prožití měsíce září. 
Prosím, pamatujte ve svých modlitbách na pana biskupa  
a jeho rodinu, na všechny oběti 11. září 2001 a jejich rodiny, 
na mír ve světě a na všechny potřebné v dnešní době.  
     Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj! 
            Váš                                                                                                                       
 
11. ZÁŘÍ 2001 – 11. ZÁŘÍ 2021   
JAK MOHL BŮH NĚCO TAKOVÉHO DOPUSTIT? 

 

     Před 20 lety zemřelo při útocích z 11. září  
na 3 tisíce lidí. Stovky tisíc zahynuly během 
následných válek. A v zájmu vyšší bezpečnosti padly 
i některé osobní svobody. Důsledky největšího 
teroristického útoku prožívá svět dodnes.  

 

     Dcera evangelizátora Billyho Grahama se zúčastnila 
rozhovoru v programu „Early Show“ a moderátorka Jane 

Glaysonová se jí zeptala: „Jak mohl Bůh něco takového 
– jako 11. září 2001 dopustit?“ 
     Anna Grahamová jí dala velmi hlubokou a moudrou 
odpověď.  Řekla: „Věřím, že Bůh je hluboce zarmoucen 
tím, co se stalo, stejně jako my.  Ale po léta jsme Bohu 
říkali, aby odešel z našich škol, z naší vlády a z našeho 
života.  A protože Bůh je gentleman, věřím, že se podle 
toho zařídil.  Jak můžeme čekat, že nám Bůh bude žehnat 
a ochrání nás, když ho žádáme, aby nás nechal na pokoji?“ 
 

Jak k tomu došlo? 
 

     Myslím, že to začalo, když si Madelina Murrayová-
Harová stěžovala, že nechce ve školách žádné modlitby.  
A my jsme řekli OK. 
 

     Pak někdo řekl, že by bylo lépe, kdyby se Bible  
ve školách nečetla… Bible, která říká nezabiješ, nepo-
kradeš, a miluj svého bližního jako sám sebe. 
A my jsme řekli OK. 

 

     Potom dr. Benjamin Spock začal tvrdit, že bychom 
neměli své děti trestat, když dělají něco špatného, protože 
bychom tak mohli zranit jejich mladé osobnosti a narušit 
jejich sebeúctu (syn dr. Spocka spáchal sebevraždu), a my 
jsme souhlasili: „Odborník určitě ví, co říká.“   
Tak jsme opět řekli OK. 
 

     Potom někdo řekl učitelům a ředitelům, aby netrestali 
naše děti, když jednají špatně.  A ředitelé řekli, ať žádný 
člen učitelského sboru netrestá žáky, když se chovají 
nepřístojně, abychom neztratili dobré jméno, a určitě 
nechtějí, aby je zažalovali.  (Mezi výchovou a tlučením, 
fackováním, ponižováním a kopáním je velký rozdíl.)   
A my jsme řekli OK. 
 

     Potom někdo řekl, dovolme našim dcerám, aby šly na 
interrupci, jestli chtějí, a že o tom ani nemusejí říct svým 
rodičům.   
A my jsme řekli OK. 
 

     Pak řekl nějaký moudrý člen školské komise, že mládí 
je mládí, budou si stejně dělat co chtějí, tak dejme našim 
synům tolik kondomů, kolik si řeknou, ať si jen užijí 
zábavy kolik chtějí.  Nemusí přitom rodičům říkat, že je 
dostali ve škole.   
A my jsme řekli OK. 

 

     Potom některý z vysokých úředníků řekl, že nezáleží  
na tom, co děláme v soukromí, když poctivě pracujeme.   
Zase jsme souhlasili a řekli, že nám nezáleží na tom, co 
člověk dělá v soukromí, včetně prezidenta, máme-li práci  
a naše ekonomika je v pořádku. 
 

     Potom někdo řekl: „Vydávejme časopisy s obrázky 
nahých žen a nazvěme to dobré, realistické ocenění krásy 
ženského těla.“   
A my řekli OK. 
 

     Pak někdo posunul toto hodnocení ještě o krok dál  
a publikoval obrázky nahých dětí.  Další krok učinil, když 
je zpřístupnil na internetu.   
A my jsme řekli OK, vždyť se odvolávali na svobodu projevu. 
 



     Potom přišel zábavní průmysl s tím, abychom vytvořili 
televizní programy a natočili filmy, které propagují 
rouhání, násilí a sex mimo manželství.  Řekli: „Šiřme 
hudbu, která pobízí lidi ke znásilňování, drogám, 
vraždám, sebevraždám a k přejímání satanských vzorů.“   
A my jsme pověděli: „Vždyť je to jen zábava, nemá to žádný 
negativní vliv, stejně to nikdo nebere vážně, tak proč to 
nezkusit.“ 
 

Člověk sklízí to, co zasel 
     A nyní se ptáme sami sebe, proč naše děti nemají 
svědomí, proč nerozlišují dobro od zla a proč pro ně 
není problém zabít cizince, svého spolužáka, nebo 
sebe.  Kdybychom o tom déle přemýšleli a zadívali se 
hlouběji, možná bychom našli odpověď.  Myslím, že to 
má hodně společného s tím, že „Člověk sklízí to, co 
zasel“.                   

(Se souhlasem převzato z www.víra.cz,  4. 6. 2006)                   

______________________________________________________________________________________________
 
                                                                        VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 

                                            Heleně Dvořákové, Martě Slavíkové, Drahušce Mrázové a Clare Spears. 
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna Ježíše Krista! 

Amen. 

 

         GRATULUJEME všem oslavencům a jubilantům měsíce září. 

Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání! 

 

DARY A PŘÍJMY MISIE – SRPEN  2021 

Sbírka: $ 628.00; Poštou: $ 1,610.00; Online: $ 790.00; Na památku pana biskupa Petra Esterky:$ 1,950 

Pán Bůh Vám všem odplať Vaši štědrost a podporu naší misie. Každý měsíc je za všechny dárce a dobrodince sloužena mše sv. 
 

 UPOZORNĚNÍ: Správný název našeho bankovního účtu je: Velehrad Californie Czech Catholic Mission nebo VCCCM. 

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember our Czech mission in your trust or will. Our legal title is: Velehrad Californie Czech Catholic 

Mission, Inc.,344 Koch Avenue, Placentia,CA 92870. For information call Fr. Libor – 714-203-1111. Thank you! 

Věstník vychází vždy na začátku měsíce. Příspěvky a připomínky posílejte P. Liborovi. 

 

Surf City Natural Healings 

Chiropractic and Wellness Center 

5891 Warner Ave. 

Huntington Beach, CA 92649 

Phone:714-846-3544 

dr.angelica.malek@gmail.com 

www.surfcitynaturalhealings.com 

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 

 
 
 

James J. Donovan, FIC 
 

 

 

Travel Center 
Long Beach - Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com 

Santa Monica - Eva 310.396.8781 

evaslovacek@gmail.com 

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 Retire with a Secure Steady Income 
For Information 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 
Vás srdečně zve na krajanské 

posezení každou druhou sobotu 

v měsíci (kromě měsíců 7,8 a 12)  

Od 12.00 do 15.00 hod. 

344 Koch Ave., Placentia,CA 92870 

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 

 

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.  
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