
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII  

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

LEDEN – JANUARY  2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 
MŠE SV. V LEDNU / H.M. IN JANUARY  2022 

 
NEDĚLE   2.1. 10.00 hod. INTERNET 
 
NEDĚLE  16.1.  16.00 hod. SAN DIEGO 
St. Maximilian Kolbe R.C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD) 

 
NEDĚLE  23.1.  13.00 hod.  LOS ANGELES  
                         VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 

 
NEDĚLE  30.1.  13.00 hod.  SAN FRANCISCO 
                  Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 
 

 

 
 

MŠE SV. V ÚNORU 2022 / H.M. IN FEBRUARY 2022 
 

INTERNET    6.2. 10.00 hod. 
San Diego  13.2. 16.00 hod. – St. Maximilian Kolbe 
Los Angeles  20.2. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco   27.2.  13.00 hod. – Nativity Church  
  

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/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
mailto:petr@peterkafamily.com
mailto:jandedek@comcast.net


KALENDÁŘ NA MĚSÍC LEDEN / CALENDAR FOR JANUARY 2022 

 

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. anebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány . Děkujeme!!!

 

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

So. 1. ledna 
Slavnost Matky Boží 
Panny Marie 

Za mír a pokoj na celém světě a v každém lidském srdci Lk 2,16-21 

Ne. 2. ledna 
2.neděle po Narození 
Páně 

10.00 INTERNET – Mše svatá    
Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     

Jan 1,1-18  

Po. 3. ledna Nejsvětější Jméno Ježíš Za † Petra Máčaje Jan 1,29-34  

 Út.. 4. ledna sv. Anděla z Foliňa Za † Františka Kolečkáře a celou rodinu Jan 1,35-42  

St. 5. ledna sv. Telesfor  Jan 1,43-51 

Čt. 6. ledna 
Slavnost Zjevení Páně –  
Tří Králů 

 Mt 2,1-12 

Pá. 7. ledna sv. Rajmund z Penafortu Za † i živé členy rodiny DeNardo Mt 4,12-17.23-25 

So. 8. ledna sv. Severin Za † i živé členy rodiny Gajdoš Mk 6,34-44 

Ne. 9. ledna 
Svátek Křtu Páně  

sv. Julián  
Za nemocné Lk 3,15-16.21-22 

Po. 10. ledna sv. Agathon (Dobromil) Za Ctibora Jelínka Mk 1,14-20 

Út. 11. ledna ct. Marie Elekta Za James Louda a rodinu Smolíkovou Mk 1,21b-28 

St. 12. ledna sv. Probus (Pravoslav) Za † Luboše Jednorožce a † členy rodiny Jednorožec Mk 1,29-39 

Čt. 13. ledna sv. Hilarius z Poitiers Za † členy rodiny Vilímkovy Mk 1,40-45 

Pá. 14. ledna sv. Sáva Srbský Za dar zdraví pro Ivo Plachého Mk 2,1-12 

So. 15. ledna sv. Pavel Poustevník Za † Marii Malinovou Mk 2,13-17 

 Ne. 16. ledna 
2. neděle v mezidobí 
sv.Marcel I.   

16.00 San Diego – Mše svatá 
St. Maximilian Kolbe R. C. Polish Mission (1735 Grand Ave) 

Jan 2,1-12 

Po. 17. ledna sv. Antonín Veliký Za † Živka Douhnev Mk 2,18-22 

Út. 18. ledna 
P. Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

Za † Raymond Dvorský Mk 2,23-28 

St. 19. ledna sv. Márius a Marta a synové Za † Marušku a Vlastu Kubíčovy Mk 3,1-6 

Čt. 20. ledna sv. Fabián a Šebestián Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnaní (V.P.) Mk 3,7-12 

 Pá. 21. ledna sv. Anežka Římská Za † členy rodiny Peškovy Mk 3,13-19 

So. 22. ledna sv. Vincenc Za † členy rodiny Hořejší Mk 3,20-21 

Ne. 23. ledna 
3. neděle v mezidobí   
sv. Ildefons  

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá  

Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     
Lk 1,1-4;4,14-21 

Po. 24. ledna sv. František Saleský  Za † Bohouše Boťchu Mk 3,22-30 

Út. 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla Za † Karla Grofa a za † i živé členy rodiny Grofovy Mk 16,15-18 

St. 26. ledna 
sv. Timotej (Bohuslav) a 
Titus 

Za † i živé členy rodiny Maříkovy Mk 4,1-20 

Čt. 27. ledna sv. Anděla Mericiová Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnaní (Vítek) Mk 4,21-25 

Pá. 28. ledna sv. Tomáš Akvinský Za † Alenu Píchovou a za † i živé členy rodiny Píchovy Mk 4,26-34 

So. 29. ledna sv. Sulpicius  Mk 4,35-41 

Ne. 30. ledna 
4. neděle v mezidobí  
sv. Martina 

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá 
(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 
Za † Františka Dedka a  za † členy rodiny 

Lk 4,21-30 

Po. 31. ledna sv. Jan Bosko  Mk 5,1-20 

Út.   1. února sv. Pionius  Mk 5,21-43 

St.   2. února 
Svátek Uvedení Páně do 
chrámu 

 Lk 2,22-40 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=1&r=2022#EV
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%201,29-34
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%201,35-42
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=1&r=2022#EV
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=marek%205,1-20


 
Milí krajané, přátelé, 
 
    srdečně Vás všechny zdravím  
na začátku roku 2022. Především 
bych Vám chtěl poděkovat za Vaši 
veškerou podporu naší misie  
v uplynulém roce. Za všechny Vaše 

dary, za všechna milá setkání a povzbudivá slova,  
za všechny společné chvíle prožité při mši sv. a modlitbě,  
za VŠECHNO…! Do roku, který je před námi, Vám i Vašim 
blízkým přeji, ať je lepší než ten minulý. Kéž i my dokážeme 
být lepšími lidmi a křesťany, ať v našich srdcích a životech 
stále více vládne Boží pokoj, naděje, odpuštění a Boží Láska 
nad strachem, beznadějí a jakýmkoliv zlem. Pán Bůh Vás 
ochraňuj, posiluj a žehnej Vám! Velmi se těším na všechna 
naše další setkání v roce 2022.  
                                                             Váš 
 
 
P.S.: Hned na začátku roku bych Vás chtěl také poprosit  
o Vaši další pomoc a podporu. I když stále ještě máme 
nějakou finanční rezervu, výdaje misie jsou větší než příjmy, 
a tak se naše zásoby pomalu tenčí. Vyúčtování za minulý rok 
obdržíte v nejbližších měsících. Letos očekáváme větší 
výdaje na nutnou opravu domu, (výměna shnilých trámů  
a desek v průčelí domu, okolo okna a na střeše), placení 
emigračních poplatků za výdaje při podání žádosti  
o prodloužení pracovního povolení pro mě na další tři roky 
a také pořízení nového – staršího auta pro potřeby misie. 
Budu Vám velmi vděčný za jakoukoliv Vaši pomoc. Pro tento 
účel si Vám dovoluji poslat obálky na Vaše případné dary. 
Předem Vám opravdu srdečně děkuji. L. 
 
P.P.S: Upozornění pro krajany v San Diegu a okolí. Od 
ledna tohoto roku již nemůžeme používat pro naše 
setkávání a mši sv. naše obvyklé místo (St. John’s Parish 
Hall). Naše příští setkání, (16. ledna-januara v 16.00 
hod.) bude tedy na novém místě, a sice v St. Maximilian 
Kolbe R. C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD). Pokud 
máte nějaké dotazy, obraťte se, prosím, na Petra Peterku. L. 
 

_________________________________________ 
 
Děkujeme Ti, Pane … 

 

     Děkujeme Ti, Pane, za všechna požehnání, jež jsi nám  
v uplynulém roce dal. Za dny slunečné, nádherně 
projasněné, ale i temné, smutné a zamračené, za klidná 
odpoledne, za dlouhé, tmavé, bezesné noci. Děkujeme Ti  
za zdraví i za nemoci, za trápení a radosti, které jsme  
v minulosti prožívali. Děkujeme Ti za všechny věci, jež jsi 
nám propůjčil a potom vzal zpět. Děkujeme za přátelský 
úsměv a pomocnou ruku, za lásku, kterou jsme přijali,  
za všechny nádherné zážitky, třeba i nedlouhé chvíle…  
Za květy různých barev a přitažlivých tvarů, za hory, 
travnaté louky a řeky, za bublající potoky, ostré skály  
i mořský příboj. Za rodiče, děti, přátele a mnohé láskyplné 
duše. Děkujeme Ti za odpočinek, za práci, za samotu  
 

 

i vlídné společenství blízkých, za mnohé těžkosti  
a problémy zatím nevyřešené, za pochybnosti a slzy lítosti, 
zármutku a bolesti, protože toto všechno nás přivádí blíž k 
Tobě. Děkujeme Ti, že jsi zachoval naše životy, že ses 
postaral o naše domovy, přístřeší, každodenní pokrm  
a všechny naše potřeby... 
     Jen Tě prosíme, dej nám záruku víry, abychom Tě viděli 
ve všem, co nám přijde do cesty. Dej nám naději a odvahu, 
abychom to v životě nevzdávali – a Pane, lásku... Víc lásky 
každý den pro Tebe a pro lidi kolem nás. Dej nám, prosím, 
trpělivost, pokoru, opravdovost a dávající srdce. Pane, dej 
nám, co je pro nás dobré, co nám neublíží, nepřivede 
k beznaději – i to, oč neumíme prosit. Dej nám, prosím, 
oddané srdce, ucho, které slyší, bdělého ducha a aktivní 
ruce, abychom se podvolili Tvým přáním a své životy 
podřídili Tvé dokonalé vůli ...      

(Ze španělštiny, autor neznámý) 

 
Moudrost a filosofie indiánů pro nový rok 

 

Základní moudrost a filosofie indiánů nám říká:  
     Žijte tak, aby strach  
ze smrti nikdy nepronikl  
do vašeho srdce. Nehádejte 
se o náboženství druhých, 
respektujte jejich víru  
a požadujte od ostatních, 
aby respektovali vaši víru. 
     Milujte svůj život, zlepšujte svůj život, proměňte vše  
ve svém životě v krásu a lásku... Snažte se udělat svůj život 
delší s cílem sloužit svým lidem. Připravte si vhodnou 
píseň na den své smrti a nezapomínejte na to, že jste 
smrtelní. Vždy pozdravte své přátele nebo projíždějící 
kolem, a dokonce i cizí lidi, když jste na opuštěném místě. 
Respektujte všechny, ale před nikým se nikdy nesklánějte. 
Když se ráno probudíte, děkujte za jídlo a radost ze života. 
Pokud nevidíte důvod k vděčnosti, je to vaše chyba. Nikoho 
neurážejte, neboť nenávist změní i moudrého člověka  
v blázna a oslepí jeho mysl. Až přijde váš čas zemřít, 
nebuďte jako ti, jejichž srdce jsou naplněna strachem  
ze smrti, nebo ti, kteří pláčou a modlí se, aby si jen na chvíli 
prodloužili život. 
     Zazpívej svou píseň smrti a zemři jako hrdina, když se 
vracíš zpátky domů... 

(Zdroj internet) 
 

Život je trocha času,  
který nám byl dán,  
abychom se naučili milovat, 
a tak se připravili 
na setkání s Věčnou láskou. 

(Abbe Pierre) 
 

Občas nás zarazí, jak ten čas běží: 
v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle, 
a už zase slavíme dalšího Silvestra; 
lidé, které člověk znal v kočárku, už vozí svoje děti; 
stojíme nad hrobem člověka, 
u kterého jsme nečekali, že nás předejde… 



Možná nás napadne myšlenka: 
„Kolik mám vlastně ještě času já?“ 
„A na co vlastně?“ 
Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas, udělal ho dost. 
Dal nám dost času na to, co je podstatné: 
„… abychom se naučili milovat, 
a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou.“ 

I když nás ovlivňují a omezují okolnosti našeho života, 
vždy zůstává jistota, že každý z nás je stvořen z lásky 
a pro lásku a že tento Boží plán se mnou 
nemůže nikdo a nic zvenčí zničit. 
 

Zpracováno podle knížky  
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou 

(Se svolením převzato z www.víra.cz)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

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 LEDNA. 

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

DARY A PŘÍJMY MISIE – PROSINEC 2022 

Sbírka: $ 1,110.00; Poštou: $ 1,033.00; Online: $ 0;  

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 California 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.  

mailto:dr.angelica.malek@gmail.com
http://www.ak-hp.cz/
mailto:info@ak-hp.cz
mailto:milan@wkklawyers.com
mailto:veverka@aol.com
mailto:evaslovacek@gmail.com
mailto:valdostalek@gmail.com
http://www.valdostalek.com/
mailto:srensberger@gmail.com
mailto:jjurecka76@yahoo.com
mailto:pasadenabeseda@gmail.com
http://www.horren.cz/
mailto:info@horren.cz

	INTERNET    6.2. 10.00 hod.
	San Diego  13.2. 16.00 hod. – St. Maximilian Kolbe
	Los Angeles  20.2. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada
	San Francisco   27.2.  13.00 hod. – Nativity Church
	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
	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.

