
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII  

SV. JAKUB V SAN DIEGU – SV. FRANTIŠEK V SAN FRANCISKU – SV. CYRIL A METODĚJ V LOS ANGELES 
 

ŘÍJEN – OCTOBER  2021 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

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

 
NEDĚLE   3.10. 10.00 hod. INTERNET 

 
NEDĚLE  10.10.  16.00 hod. SAN DIEGO 
                                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 

 
NEDĚLE  17.10.  13.00 hod. LOS ANGELES  

            VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 
 

NEDĚLE  24.10.  13.00 hod.  SAN FRANCISCO 
                    Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 
 

NEDĚLE 31.10 10.00 hod. INTERNET 
 
 

 
 

MŠE SV. V LISTOPADU / H.M. IN NOVEMBER 2021 
 

San Diego    7.11. 16.00 hod. – St. John’s Parish 
San Francisco  14.11. 13.00 hod. – Nativity Church   

        (240 Fell Street, SF)  
Los Angeles      21.11.  13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
INTERNET  28.11. 10.00 hod.                                                            
                                                              

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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 KALENDÁŘ NA MĚSÍC ŘÍJEN / CALENDAR FOR OCTOBER 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 

Pá. 1. října sv. Terezie od Dítěte Ježíše Za Petra a Joannu Kovaříkovy – výročí svatby Lk 10,13-16 

So. 2. října sv. andělé strážní Za † i živé členy rodiny Gajdoš Mt 18,1-5.10 

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

10.00 INTERNET – Mše svatá  

Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     
Mk 10,2-16 

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

Út.  5. října sv. Palmác Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention Lk 10,38-42 

St.  6. října sv. Bruno Za † Petra Máčaje Lk 11,1-4 

Čt.  7. října Panna Maria Růžencová  Lk 11,5-13 

Pá.  8. října sv. Simeon Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Lk 11,15-26 

So. 9. října sv. Dionýsius a druhové  Za † i živé členy rodiny Vegvary Lk 11,27-28 

Ne. 10. října 
28. neděle v mezidobí  
sv. Paulin 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall)  
Za † Ivana Kalnoviče 

Mk 10,17-30 

Po. 11. října sv. Jan XXIII. Za † Františka Kolečkáře a † i živé členy rodiny Lk 11,29-32 

Út. 12. října sv. Radim Za † Luboše Jednorožce Lk 11,37-41 

St. 13. října sv. Eduard Za † Marii a Jaroslava Hořejší Lk 11,42-46 

Čt. 14. října sv. Kalist I. Za † Jana a Marii Rákosníkovy Lk 11,47-54 

Pá. 15. října sv. Terezie od Ježíše Za † Františka a Martu Ječmenovy Lk 12,1-7 

So. 16. října 
sv. Hedvika, sv. Markéta Maria 
Alacoque 

 Lk 12, 8-12 

Ne. 17. října 
29. neděle v mezidobí   
sv. Ignác Antiochijský 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá Mk 10,35-45 

Po. 18. října Svátek sv. Lukáše Za † Raymond Dvorský  Lk 10,1-9 

Út. 19. října 
sv. Jan de Brébeuf, sv. Izák Jogues  
a druhové 

 Lk 12,35-38 

St. 20. října sv. Irena Za † i živé členy rodiny Stormovy Lk 12,39-48 

Čt. 21. října  sv. Hilarion  Lk 12,49-53 

Pá. 22. října sv. Marie Salome, sv. Jan Pavel II. Za † maminku Ludmilu (30. výročí úmrtí) Lk 12,54-59 

So. 23. října  sv. Jan Kapistránský  Lk 13,1-9 

Ne. 24. října 30. neděle v mezidobí  
sv. Antonín Maria Klaret 

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá (Nativity 

of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 
Mk 10,46-52 

Po. 25. října sv. Kryšpín  Lk 13,10-17 

Út. 26. října sv. Rustik  Lk 13,18-21 

St. 27. října sv. Frumencius Za † Tomáška,Františka a Naděnku Živných Lk 13,22-30 

Čt. 28. října Svátek sv. Šimona a Judy Za † Františka Klabana Lk 6,12-19 

Pá. 29. října sv. Narcis Za † i živé členy rodiny Janákovy Lk 14,1-6 

So 30. října sv. Marcel Za † i živé členy rodiny Bachratý Lk 14, 1.7-11 

Ne. 31. října 
31. neděle v mezidobí  
sv. Wolfgang 

10.00 INTERNET – Mše svatá Mk 12,28b-34 

Po   1. listopadu Slavnost Všech svatých 
 
 

Mt 5,1-12a 

Út.   2. listopadu 
Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

Za naše zemřelé a za duše v očistci Mt 25,31-46 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=10&r=2020


Milí krajané, přátelé, 
 
     srdečně Vás zdravím na začátku 
měsíce října, který je zvláštním 
způsobem zasvěcen Panně Marii  
a modlitbě růžence. Papež František 
nás vybízí, abychom se snažili denně 
modlit růženec proti  útokům zla, 

které chce rozdělit církev i celý svět. Prosme denně  
za pokoj v celém světě a v každém lidském srdci. 
 
       V následujícím měsíci budeme vzpomínat a modlit se  
za naše zemřelé. Pokud si přejete, aby se na Vaše drahé 
denně jmenovitě pamatovalo při mši sv., zašlete, prosím, 
jména Vašich zesnulých do konce října na Velehrad. Obálka 
je přiložena. Dovoluji si připomenout, že žádost o modlitbu 
není spojena s žádnou finanční částkou. Pokud byste chtěli 
podpořit život a činnost naší misie, např. poštovné za 
Věstník, budu Vám velmi vděčný za Vaše dary. Děkuji! 
 
       Přeji Vám krásné „podzimní” 
dny naplněné vědomím Boží 
blízkosti, pokojem a láskou. Těším 
se na další setkání s Vámi ... 
 
V modlitbě Váš 

________________________________________________________ 
 

 
Mám podzim rád   

 

Mám podzim rád, to ticho v kraji, poli,  
letící hejno kdesi nad topoly, 
barevné ostrovy podzimních kazů, 
zamrzlé kaluže těch prvních mrazů 
a brázdy polí táhnoucích se v dálku 
i jemnou melodii chladivého vánku, 
žluť, hněď i zlato listů, červeň jeřabin, 
tu předzvěst blížících se bílých zim. 
Mám podzim rád, co změní obraz kraje, 
kdy v sadech ovoce již voní, zraje 
a vůně tlení, vůně pozdní trávy 
neklamným znamením je konce letní slávy... 
Mám podzim rád. Je časem účtování 
i v lidském životě, i časem zrání, 
kdy člověk ohlíží se často zpět 
a přemýšlí, jaký je dnešní svět, 
hodnotí život svůj a hledá odpuštění 
a mnohdy chtěl by to, co dávno není, 
přemýšlí nad marností mnohých chvil 
a že by nyní zcela jinak žil.  

Přemýšlej, člověče, čas se již chýlí, 
zastav se alespoň na malou chvíli. 
S pokorou poděkuj za celý život svůj. 
Pán Bůh tě, člověče, Pán Bůh tě opatruj. 
 
(František Bukvaj, Vyznání životu) 

Kam se poděla neděle? 

     Existuje dvojí vnímání času. Cyklické a lineární. My 
žijeme v lineárním pojetí, a tak jsme neustále ve stresu. 
Cyklicky totiž vnímali čas naši předkové. Ti se těšili  
od neděle k neděli, od Vánoc k Vánocům, od jara k jaru.   
Takže nic nebylo ztraceno, všechno přece přijde znovu,  
za rok, za měsíc, za týden... Podle antropologů jsme se 
ocitli v lineárním pojetí plynutí času, a to znamená 
nepřerušovaný úprk po nekonečné linii bez zastávek  
a předělů. Měří se jen odvedená práce, nikam se 
nevracíme. Proto ten stres.  

 

     Seděla jsem u okna ve vypůjčeném panelákovém bytě  
v Praze. Co je dnes vůbec za den? Dopsala jsem článek, 
pomalu dokončuji projekt pro děti v nemocnici, a jen tak 
letmo si vzpomenu, že jsem už hrozně dlouho nevařila nic 
domácího.  
     Bývaly doby, kdy jsem doma vařívala ostošest. A bavilo 
mě to. Taky jsem hodně pekla. Vždycky v sobotu, aby na 
neděli byla nějaká sladká buchta. Ale v tomto půjčeném 
bytě je moje kuchyně trochu prázdná a studená. Jsem tak 
zaměřená na práci, že tou kuchyní už týdny jen procházím 
při cestě do koupelny, protože mým místem je pracovní 
stůl. Hory papírů, počítač a několik hrnků od kávy.  
     Co je dneska vůbec za den? Čtvrtek? Ne. Pátek? Že by 
sobota? Musím se podívat do mobilu. Á, neděle, zablikalo 
na mě z displeje. Neděle je označená červeně. Musela jsem 
se zamyslet: Neděle jako svátek, nebo neděle jako den, kdy 
se dohání zanedbaná práce z uplynulého týdne?  
     Vybavily se mi cesty do kostela. Den, kdy oběd byl 
přesně ve dvanáct a na maminčin dotaz o čem bylo kázání, 
jsem já ani mí sourozenci nikdy nevěděli. Najednou se 
cítím tak nějak ztracená v čase. Postupně jsme do kostela 
chodit přestali. Já to vydržela do „vysoké“. Čas studií byl 
jako jeden velký kolotoč. Rozbil všechen ten rytmus  
a pravidelnost, kterou jsem znala z domova. Bydlela jsem 
na kolejích, ve vzdáleném městě. V kostele se už ukážu 
jenom na Vánoce. Možná ještě na Velikonoce. Neděle se 
stala jen dalším volným dnem, kdy jsem mohla dotahovat 
práci z těch dní ostatních. Neděle, stejně jako středy, kdy 
jsem neměla přednášky ani cvičení. Prostě normálka.  
     Vzpomínám si, jaké to bývalo dřív. Vstala jsem  
a na devátou se vydala přes kopec do kostela, do dva 
kilometry vzdáleného městečka. Vzala jsem si pěknou 
sukni a těšila se, že zase uvidím všechny své kamarády  
a kamarádky. Všichni se po mši vyhrnuli zadním vchodem 
a tam ve skupinkách probírali, co nového. A já s nimi. V létě 
jsme se domlouvali  
na koupaliště, v zimě  
na rybník bruslit. 
Plánovaly se tam i cesty 
na diskotéku, nebo se 
vzpomínalo, co se dělo 
na akci předešlý pátek.      
Některým jsme museli 
připomenout, jak se 
vlastně dostali domů.  



     To chození do kostela nebyl však jenom starobylý 
křesťanský zvyk, středověká kratochvíle nebo otravné 
sklonění hlavy po uplynulém týdnu. Chození do kostela 
stmelovalo lidi z okolí, oddělovalo jeden den od těch 
ostatních v týdnu a dělalo z toho dne svátek. Po obědě 
býval doma klid. Každý někam zalezl nebo se povídalo  
u kávy a nedělní bábovky. Všechen ten tikot a ruch 
běžných dní, jako by zpomalil...  

     Existuje jistě tisíce dalších způsobů, jak mít pěknou 
neděli – výlety, návštěvy, procházky... dá se dělat spousta 
věcí. Hlavně nezapomenout, že se odlišuje. Chybí mi to. 
Teď musím kouknout na mobil, aby tam na mě symbol 
toho svatého dne zablikal červeně. Jako by mi tou barvou 
chtěli říct: Dnes je svátek!  
                                             (Tereza Šírová, Mladá fronta DNES) 

                   

____________________________________________________________________________________________
 
                                                                        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 října. 

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

 

DARY A PŘÍJMY MISIE – ZÁŘÍ 2021 

Sbírka: $ 645.00; Poštou: $ 1,020.00; Online: $ 22.00;  

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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