
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII 

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

LISTOPAD – NOVEMBER 2022 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MŠE SV. V LISTOPADU 2022-MASSES IN NOVEMBER 

NEDĚLE   6.11.  10.00 hod. INTERNET 

NEDĚLE 13.11.  16.00 hod SAN DIEGO 
        St. Maximilian Kolbe R.C. Polish Mission (1735 Grand Ave SD) 

NEDĚLE 20.11.  13.00 hod.     LOS ANGELES 
VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 

NEDĚLE 27.11. 10.00 hod. INTERNET 

MŠE SV. V PROSINCI 2022 / H.M. IN DECEMBER 

San Francisco   4.12. 13.00 hod. – Nativity Church  
San Diego 11.12. 16.00 hod. – St. Maximilian Kolbe 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2022 / CHRISTMAS
Internet 18.12. 10.00 hod. 
San Diego 24.12. 14.00 hod. St. Maximilian Kolbe 
Los Angeles 25.12. 13.00 hod. Polish center 
San Francisco          1.1. 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 
Koordinátor: Jan Dedek 

Tel: (650) 321-9298 
jandedek@comcast.net

http://www.czechchurch.orga/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
mailto:petr@peterkafamily.com


KALENDÁŘ NA MĚSÍC LISTOPAD / CALENDAR FOR NOVEMBER 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 

Po. 31. října  sv. Wolfgang Lk 14,12-14 

Út. 1. listopadu Slavnost Všech svatých Za † členy rodiny Onderkovy (rodiče a bratři) Mt 5,1-12a 

St. 2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

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

Čt. 3. listopadu sv. Martin de Porres Za † členy rodiny Kruželovy a Kalvodovy Lk 15,1-10 

Pá. 4. listopadu sv. Karel Boromejský Za † Irenu a Karola Berdis Lk 16,1-8 

So. 5. listopadu sv. Zachariáš a Alžběta Za † i živé členy rodiny Královy Lk 16,9-15 

Ne. 6. listopadu
32. neděle v mezidobí
sv. Leonard (Linhart) 

10.00 INTERNET – Mše svatá 
Za † Františka Kolečkáře, † Dominika Jozefíka, 
† Milana Crháka 

Lk 20,27-38 

Po. 7. listopadu sv. Willibrord Za † Paul Bartek Lk 17,1-6 

Út. 8. listopadu sv. Gottfried (Bohumír) Za † Marii a Jana Rákosníkovy Lk 17,7-10 

St. 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky Za † členy rodiny Hořejší Jan 2,13-22 

Čt. 10. listopadu sv. Lev Veliký Za † Luboše Jednorožce a celou rodinu Lk 17,20-25 

Pá. 11. listopadu sv. Martin Za † Miladu a Václava Vilímkovy Lk 17, 26-37 

So. 12. listopadu sv. Josafat Za † členy rodiny Peškovy Lk 18,1-8 

Ne. 13. listopadu 33. neděle v mezidobí
sv. Anežka Česká 

16.00 SAN DIEGO  Mše svatá (St.Maximilian 
Kolbe R. C. Polish Mission 1735 Grand Ave) 
Za † Jozefa Cisára a za dar uzdravení 

Lk 21,5-19 

Po. 14. listopadu sv. Mikuláš Tavelič Za † i živé členy rodiny Zemkovy Lk 18,35-43 

Út. 15. listopadu sv. Albert Veliký Za † i živé členy rodiny Maříkovy Lk 19,1-10 

St. 16. listopadu sv. Markéta Skotská / sv. Gertruda Za † i živé členy rodiny Zemánkovy Lk 19,11-28 

Čt. 17. listopadu sv. Alžběta Uherská Za † i živé členy rodiny Oberreiter Lk 19,41-44 

Pá. 18. listopadu
Posvěcení římských bazilik sv. Petra 
a Pavla 

Za † Jána Hockicko Lk 19,45-48 

So. 19. listopadu sv. Mechtilda z Helfy Za † i živé členy rodiny Klímovy Lk 20,27-40 

Ne. 20. listopadu
Slavnost 
Ježíše Krista Krále

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 

Za † i živé členy rodiny Jordánovy 
Lk 23,35-43 

Po. 21. listopadu Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Za † Máriu a Štefana Hockicko Lk 21,1-4 

Út. 22. listopadu sv. Cecílie Za † i živé členy rodiny Truchlíkovy Lk 21,5-11 

St. 23. listopadu sv. Klement I. / sv. Kolumbán Za † i živé členy rodiny Hazmond Lk 21,12-19 

Čt. 24. listopadu sv. Ondřej Dung-Lac a druhové Za † Emilii Ježkovou Lk 21,20-28 

Pá. 25. listopadu sv. Kateřina Alexandrijská Za † Anežku, Felixe a Jarku Petrovičovy Lk 21,29-33 

So. 26. listopadu sv. Silvestr Guzzolini Za † i živé dobrodince a dárce naší misie        Lk 21,34-36 

Ne. 27. listopadu
1. neděle adventní
sv. Virgil 

10.00 INTERNET – Mše svatá 
Za † i živé členy rodiny Eliášovy a Peterkovy 

Mt 24,37-44 

Po. 28. listopadu sv. Mansuet (Miloslav) Za † Miloslava Janáka Mt 8,5-11 

Út. 29. listopadu sv. Saturnin Za † i živé členy rodiny Pichovy Lk 10,21-24 

St. 30. listopadu Svátek sv. Ondřeje Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Mt 4,18-22 

Čt. 1. prosince sv. Edmund Kampián Za † Petra Máčaje Mt 7, 21.24-27 

Pá. 2. prosince sv. Bibiána (Blanka) Mt 9,27-31 



Milí krajané, přátelé, 

 srdečně Vás zdravím na začátku 
listopadu, měsíce, během kterého 
zvlášť vzpomínáme na naše zemřelé 
a modlíme se za ně. Zároveň si 
můžeme a máme uvědomit, že i my 
jednou předstoupíme před Boží tvář. 

Můžeme a máme si položit otázku: „Jak jsme připraveni 
na toto Setkání s Ježíšem?“   
     Slavnost Ježíše Krista Krále (20. listopadu) nám opět 
připomene, kdo je a vždy byl skutečným „Králem“ všech dob 
a celého stvoření.  
     Za všechna dobrodiní s pokorou poděkujeme Pánu Bohu 
v Den díkůvzdání (24.11.). Při této příležitosti bych Vám 
všem chtěl velmi poděkovat za Vaši velkorysou a vytrvalou 
podporu a pomoc naší české kalifornské misii i mně osobně. 
Srdečné díky!  
     Poslední listopadovou neděli v měsíci (27.11.) začínáme 
advent, přípravu na Vánoce.  

     Přeji Vám co nejvíce pokojné a pohodové chvíle tohoto 
měsíce prožité v blízkosti Boží a svých blízkých…  

 Pán Bůh Vám žehnej a ochraňuj Vás! 
 V modlitbě Váš 

Modlitba za milost šťastné smrti 
 V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako 

malé chlapce učily a připomínaly nám modlitbu za milost 
šťastné smrti. To pro nás tehdy byla nepochybně divná 
modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho 
„smrtelného“ v životě. Ale léta přešla a sestry už tu nejsou. 
Během svých 40 let kněžství jsem byl u smrti tolika lidí, 
kdy se mísil smutek, štěstí i tragédie. 

 Ale že jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě 
a kde a kdy to bude a kdo bude se mnou – to ví jen Bůh. Ale 
jisté je, že mě vezme domů k sobě. 

 Při psaní těchto pár řádků se připravuju na pohřeb 
jednoho mladého muže, který, jak se zdá, měl vše, po čem 
člověk v tomto světě touží. Z nějakých důvodů, které znal 
jen on sám, si vzal minulý týden život. Je to tak smutné. 
Není to služba, na kterou se těším. Ptám se sám sebe, jestli 
se kdy modlil za šťastnou smrt. Jenom Bůh ví. 

 Poté, co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří 
v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás 
volá do své milující náruče. Je to Boží čin – musí být krásný. 

Ano, Pane, 
nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, 
ale dopřej mi, 
abych dobrým životem, 
milující Tebe, sebe a druhé, 
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.   

 Nedávno jsem se vracel domů a slunce zářilo. V autě se 
pokoj a ticho prostupovalo s myšlenkami na jeden krásný 
domov, který jsem právě opustil, a odkud se právě 
náčelník hasičů Gordon Symon, již v důchodu, navrátil 
k Bohu, svému tvůrci v nebi. Byla to krásná, šťastná smrt 
s manželkou Colleen po boku a zbytkem rodiny, která ji 
utěšovala a modlila se. Opravdu věřím, že nějaké sestry, 

zase v jiné škole v Brooklynu, učily Gordona Symona 
modlitbu za šťastnou smrt – jeho modlitba byla zajisté 
vyslyšena. 

Mychal Judge OFM – Psáno na jaře roku 2001 
 (Mychal Judge OFM byl kaplanem newyorských hasičů, jenž 
zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001 

Náhlá smrt kamarádky mi zlomila srdce 
Co zbude z mého života? 

 Krátce před mými osmnáctinami jsem prožila jednu 
důležitou věc. Vypravili jsme se s přáteli několika auty 
k moři. 

 Jeden večer jsme pak zajeli do blízkého města. 
Kamarádi, u nichž jsem byla v autě, se během večera ale 
někam ztratili. A až při nastupování do auta jsem si všimla, 
že řidič je opilý. On ale rychle nastartoval a vyjeli jsme. 
Po pár minutách se mu řízení vymklo z rukou a my začali 
sjíždět ze silnice. Zahlédla jsem ještě před námi propast, 
z níž bychom rozhodně nevyšli živí. Někdo vykřikl a díky 
Bohu jsme všichni čtyři stačili z auta vyskočit. Vozidlo se 
skutálelo dolů a bylo napadrť. Prožili jsme vlastní smrt 
téměř v přímém přenosu. Ostatní kamarádi, kteří jeli před 
námi, si všimli, že za nimi nejedeme, a tak se vrátili. Pod 
skálou zahlédli rozbité auto a byli naprosto zoufalí. Mysleli 
si, že jsme všichni mrtví. 

 Jedna věc se mi tehdy vryla do srdce. Když jsem si 
uvědomila, že se blíží moje smrt, napadlo mě: 

 „A co teď zbude z celého mého života?“ 
 V tu chvíli mi v hloubi srdce došlo, že z něj zůstane jen 

to, kolik jsem milovala. Byla to pravda, která se do mého 
srdce vepsala ohnivými písmeny: 

 „Všechno pomíjí, jen láska zůstává!“ 
 Prosila jsem Ježíše, aby mi dal ještě čas a příležitost 

milovat víc…

Prožít každý okamžik 
 Dlouho do noci jsme si pak povídaly s Claudií, která se 

mnou jela v tom autě, a s Danielou, která jela v autě před 
námi. Mluvily jsme o situaci, kdy jsme stály tváří v tvář 
smrti, a uzavřely jsme spolu jakousi dohodu. Řekly jsme si: 
„Náš život může skončit kdykoli. Nevíme dne ani hodiny. 
Takže si budeme vzájemně pomáhat, abychom prožívaly 
každý okamžik svého života co nejlépe. Až jednou budeme 
umírat, budeme si moci říct: Svůj život jsme prožily 
naplno, proměnily jsme ho v dar lásky velké lásce Boží.“

Claudiina náhlá smrt mi zlomila srdce 
 Zásadní moment ovšem nastal až o dva měsíce později. 

Claudii srazil autem jiný opilý řidič a po dvou dnech 
v nemocnici zemřela. 

 Tento okamžik znamenal v mém životě velký zlom. 
Vypadalo to, jako by Claudia podepsala svou krví naši 
dohodu, že budeme prožívat každý okamžik jako 
jedinečný a vzácný; jako čas, který nám byl darován. 
Claudiina náhlá smrt mi málem zlomila srdce, protože 
naše přátelství bylo opravdu hluboké. Její smrt mě jen 
utvrdila v odhodlání, abych žila každý okamžik svého 
života pro to, co nepomíjí. Jako by mi vypálila do srdce 
přesvědčení: „Jen Bůh nepomíjí, pouze On zůstává.“ 
(Se svolením zpracováno podle knihy: Chiara Amirante: Boží 
průlom v římském podsvětí.)               Převzato z www.vira.cz 



VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 
Heleně Dvořákové,Marii a Josefovi Stalmachovým, Drahušce Mrázové a Marušce Peterkové. 

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, pokoje a Božího požehnání! 
____________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ 

UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům pana Johna Kurtze nad jeho úmrtím.  
„Odpočinutí věčné dej mu i všem našim zemřelým, Pane, a Světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.”

John E. Kurz se narodil 27.7.1927 v Praze v rodině Josefa a Marie Kurzových. Měl 3 bratry a sestru Marii. Vyučil 
se řeznickému řemeslu a měl plány převzít po otci rodinný obchod. S příchodem komunismu musel změnit své plány 
a emigroval na západ. Nejprve do Austrálie a později do Spojených Státu. V Kalifornii se seznámil se svojí manželkou 
Vlastičkou. Přestěhovali se z Hollywoodu do hor blízko Palm Springs a později se přestěhovali dolů do Palm Desert. 
John pracoval v hotelovém businessu a také jako realitní agent. V roce 2007 mu zemřela manželka – manželství 
bylo bezdětné. John E. Kurz zemřel po poměrně krátké nemoci na den svých 95. narozenin 27.7. 2022. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

DARY A PŘÍJMY MISIE – ŘÍJEN 2022 - $ 3,305.00
(Sbírka: $ 1,035.00; Poštou: $ 2,120.00; Online: $ 150.00)  

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

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

5349 Dolloff Road, Cleveland, Ohio 44127 

(216) 341-0444 • insurance@czechccu.org

www.czechccu.org  

Life Insurance & Annuity/IRA Products 

Pozvání na Vánoční Festival v Pleasant Hill 3. prosince 2022 v 15:30. Napište nám na: precise30@hotmail.com 
nebo zavolejte (510) 219-9852 (Pavel) či (925) 285-1317 (Barbora) a zanechte nám prosíme vaše kontaktní 
informace. Zašleme vám podrobné informace. Děkujeme a těšíme se na Vás na všechny! 

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page. 
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	Při psaní těchto pár řádků se připravuju na pohřeb jednoho mladého muže, který, jak se zdá, měl vše, po čem člověk v tomto světě touží. Z nějakých důvodů, které znal jen on sám, si vzal minulý týden život. Je to tak smutné. Není to služba, na kte...
	Poté, co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče. Je to Boží čin – musí být krásný.
	Ano, Pane,
	nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
	ale dopřej mi,
	abych dobrým životem,
	milující Tebe, sebe a druhé,
	byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.
	Nedávno jsem se vracel domů a slunce zářilo. V autě se pokoj a ticho prostupovalo s myšlenkami na jeden krásný domov, který jsem právě opustil, a odkud se právě náčelník hasičů Gordon Symon, již v důchodu, navrátil  k Bohu, svému tvůrci v nebi. B...
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	Náhlá smrt kamarádky mi zlomila srdce
	Co zbude z mého života?
	Krátce před mými osmnáctinami jsem prožila jednu důležitou věc. Vypravili jsme se s přáteli několika auty  k moři.
	Jeden večer jsme pak zajeli do blízkého města. Kamarádi, u nichž jsem byla v autě, se během večera ale někam ztratili. A až při nastupování do auta jsem si všimla, že řidič je opilý. On ale rychle nastartoval a vyjeli jsme.  Po pár minutách se mu...
	Jedna věc se mi tehdy vryla do srdce. Když jsem si uvědomila, že se blíží moje smrt, napadlo mě:
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	„Všechno pomíjí, jen láska zůstává!“
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	Prožít každý okamžik
	Dlouho do noci jsme si pak povídaly s Claudií, která se mnou jela v tom autě, a s Danielou, která jela v autě před námi. Mluvily jsme o situaci, kdy jsme stály tváří v tvář smrti, a uzavřely jsme spolu jakousi dohodu. Řekly jsme si:
	„Náš život může skončit kdykoli. Nevíme dne ani hodiny. Takže si budeme vzájemně pomáhat, abychom prožívaly každý okamžik svého života co nejlépe. Až jednou budeme umírat, budeme si moci říct: Svůj život jsme prožily naplno, proměnily jsme ho v dar lá...
	Claudiina náhlá smrt mi zlomila srdce
	Zásadní moment ovšem nastal až o dva měsíce později. Claudii srazil autem jiný opilý řidič a po dvou dnech  v nemocnici zemřela.
	Tento okamžik znamenal v mém životě velký zlom.  Vypadalo to, jako by Claudia podepsala svou krví naši dohodu, že budeme prožívat každý okamžik jako jedinečný a vzácný; jako čas, který nám byl darován. Claudiina náhlá smrt mi málem zlomila srdce,...
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