VĚSTNÍK

ČESKÉ
Katolické Misie
www.czechchurch.org

sv.Jakuba v San Diegu – sv. Františka v San Francisku - sv.Cyrila a Metoděje v Los Angeles

Kalifornie ~ Červen 2017
Každoroční Piknik na Den Otců
Informace uvnitř na straně 5.

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU mše svatá v červnu byla zrušena. Přidejte se k nám na
piknik v domě otce Biskupa
V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 18. června v 1:15 pm, v
zahradě našeho Velehradu (dům Biskupa Esterky) 344 Koch Ave,
Placentia CA 92870. Po mši sv. bude piknik.
V SAN FRANCISKU mše svatá v červnu byla zrušena. Přidejte se k
nám na piknik v domě otce Biskupa
Příští Mše sv. budou:
SD 19. srpna - LA 20. srpna - SF 27. srpna
(V červenci mše sv. nebudou)

Na straně 5
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Červen 2017 - Přehled měsíce
Měsíc červen je věnován Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu. Tento měsíc spadá
do liturgického mezidobí, který je
reprezentován liturgickou barvou
zelenou. Tento symbol naděje je
barva klíčícího semena a vyvolává
věrnou naději, že sklízíme věčnou
úrodu nebes, zejména naději na slavné
vzkříšení. Používá se na mších v
mezidobí. Poslední část liturgického
roku představuje čas našeho putování
do nebe, během něhož doufáme v
odměnu.

Čas lásky
Po Letnicích začíná Církev pomalý sestup z velkých vrcholů
Velikonočních Svátků, až do zelených pastvin mezidobí, nejdelšího
liturgického období. Stejně jako bohatý červnový růst všude kolem nás,
zelená liturgická sezóna ukazuje na nový život, který pro nás vyhrálo
vykoupení Ježíše Krista, nový život lásky. Neboť náš Pán seslal oheň
své lásky na zem a poslal svého Svatého Ducha na Letnice ve formě
ohnivých jazyků.
Mezidobí je čas, který má “vstoupit na celý svět a hlásat tuto
dobrou zprávu.” Slavnosti června zdůrazňují tento rozmach církve.
Přinejmenším desetkrát se církev zahalí v červené barvě mučedníků,
jejichž krev je právě jádrem jejího růstu. Ona také slaví svátky apoštolů
Petra a Pavla a narození sv. Jana Křtitele, předchůdce a proroka.
Také jsme povoláni být svědky, jako apoštolové a mučedníci. Nechť
Ježíšovo Srdce zapálí naše srdce, abychom mohli být hodni našeho
křestního povolání ke svátosti. Neposkvrněné srdce Marie, modli se za
nás.
Zdroj: CatholicCulture.org
(http://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/overviews/months/06.cfm)
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Úmysl měsíce od Papeže Františka

MĚSÍC ČERVEN
Téma: Národní Představitelé
Aby se národní představitelé mohli pevně zavázat k ukončení
obchodu se zbraněmi, který ohrožuje tolik nevinných lidí.

MĚSÍC ČERVENEC
Téma: Zanedbané Křesťany
Aby naši bratři a sestry, kteří se z víry vytratili, modlitbou a
svědectvím o evangeliu, mohli znovu objevit milosrdnou blízkost
Pána a krásu křesťanského života.
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ČESKÁ MŠE SVATÁ!
PIKNIK KE DNI OTCŮ, STEAKY, PLAVÁNÍ!
18. června 2017 - 13:15 to 18hod
Po svaté mši na zahradě našeho Velehradu bude podávána
večeře. K výběruje je steak z grilu nebo půl kuřete a dále s
přílohou. ZPĚV, ZÁBAVA, TOMBOLA!

Velehrad
344 Koch Ave.
Placentia CA 92870

JE DŮLEŽITÉ, ABY JSME VAŠE REZERVACE DOSTALI POŠTOU
DO 16. ČERVNA, AŤ STIHNEME PŘIPRAVU STEAKŮ V
POTŘEBNÉM POČTU.


I/We will attend the June 18th annual Mass and picnic at Velehrad:
Send with check to: Bishop Peter Esterka, 344 Koch Ave, Placentia,
CA 92870
Name:____________________________________________
Preferred entree @ $15.00 per person: ____Steak ____Chicken
Tel.number or email _________________________________
Amount enclosed:
________________________________
Check should be made out to Czech Catholic Mission
N.B.: This picnic is a fundraiser for our mission. So I hope
you will be very generous in your orders.
Thank you.
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ÚVAHA NAD ÚČASTÍ NA ČESKÉ MŠI V
SAN FRANCISCU
“Pokaždé, když máme
českou mši, mám pocit,
že jsme první křesťané.”
Tato poznámka byla od
Gity Dědek, když jsme
seděli a čekali na jejího
manžela Jana Dědka,
spolupředsedu české
mise v San Francisku
a na biskupa Petra
Esterku, než dorazí k
oltáři, aby začali mši.
Gita vysvětlovala, že
její smysl spojení s
původnímy křesťany
pochází z toho, že vždy,
když dorazili, nic nebylo
připraveno. Ti lidé sami, v podstatě, museli znovu vytvořit
nové podmínky pro to, aby církev vstala prostřednictvím
slavení eucharistie. Pokaždé přicházeli a nacházeli sál prázdný.
Museli najít a postavit židle a připravit stůl, který pak mohl být
nazdoben jako oltář. Přinesli víno a chléb a postavili další stůl v
zadu, pro nějaké občerstvení po mši. Kdyby nepřišli, nebyla by
žádná mše, žádná komunita. Jinými slovy, nepřišli, jako v jiných
amerických farnostech, do již ustanovené a udržované instituce.
Tento rozdíl, měsíčně poskytoval cestu k tomu, aby se vrátili k
poznání, že lidé tvoří církev, a pokud ji nevykonávají v životě a v
nedělní Eucharistii, tak nepřežije.
Tento postih mě zasáhl jako blesk. Jako student rané církve jsem
vždy byla ohromena zapojením těch prvních křesťanů. Své
nedělní shromáždění nebrali jako dobrovolné, ale jako jediný
způsob, jak učinit Krista přítomným v dnešním světě. Byli
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hluboce zainvestováni do reality svých životů. Vytváříme církev,
kamkoli jdeme. A pokud nevytváříme, tak není.
Dlouho jsem si myslela, že naše česká misie má co učit místní
ustanovené církve. Někteří teologové tvrdí, že v budoucnosti
uvidíme stejně smýšlejících komunity, které se dobrovolně
shromažďují k uctívání, a méně geografických farností, které mají
tendenci pozívat místní obyvatele, kteří mají málo společného
a pokouší se z nich vytvořit komunitu. Snad budoucnost církve
bude mnohem vynalézavější, méně závislá na duchovních,
méně se bude zabývat detaily a poznámkami a bude si více
uvědomovat schopnosti vlastních lidí vytvářet, zanedbávat nebo
ničit sílu Krista ve světě. V takové situaci bude také frustrace,
protože žádná komunita není bez nejslabších článků, ale samotná
frustrace je
známkou hluboké
investice do
projektu.
Opustila jsem
mši, která byla
v sálu Star of
the Sea, s úctou
a vděčností, že
jsem součástí
tohoto hlubokého,
ale někdy
taky běžného, bezelstného a tón-hluchého podniku. To, co
zde děláme, není nic jiného než pokračování v práci prvních
křesťanů, jak jen nejlépe můžeme.
Joan Timmerman
March 27, 2017
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Křest’anská mezinárodní solidarita čs z.s.
Husovo nám. 1236
549 01 Nové Město nad Metují
http://cr.csi-int.org/
csi@csi-cr.cz
tel.:737 852 903
6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany
Proběhla 6. neděle velikonoční (21.5. ), která byla v katolické církvi
věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
„Kolik našich bratří a sester ve víře snáší útlak, násilí a jsou nenáviděni
kvůli Ježíši! Řekn,u vám jedno: mučednici dneška jsou početnější než
byli ti z prvních staletí. Když čteme dějiny prvních staletí tady v Římě,
vidíme spousty krutosti páchaných na křesťanech, ale říkám vám, že
dnes se na křesťanech páchají stejné a častější krutosti.” Papež František,
26.12.2016
Náboženské pronásledování je ve světě globálním fenoménem i po
skončení studené války a intenzivně se zhoršuje. Studie Pew Research
Center ukazují, že křesťané jsou dnes ve světě pronásledovanější, než
kterákoli jiná náboženská komunita. Podle Pew se diskriminace křesťanů
objevuje ve 108 zemích. Jsou mezi nimi i země s významným podílem
kř sťanského obyvatelstva, jako je Čína, Indie, Indonésie a Pákistán.
Formy pronásledování se pohybují od nenásilné právní diskriminace
a sociálních nevýhod až k přímému násilí. S rostoucím sektářským
terorismem se setkáváme zejména v pásmu muslimské většiny, která
se táhne od severní Nigérie na západě, přes islámskou středovýchodní
oblast až po Indonésii na východě. Kromě fundamentalismu islámského
(většinou financovaného saúdskými petrodolary), potýkají se křesťané s
rostoucím fundamentalismem hinduistickým a dokonce i budhistickým.
Zaznamenáváme útoky budhistických mnichů na křesťany na Srí Lance.
Během roku 2016 bylo ve světě kvůli víře zabito až 90 000 křesťanů.
Různou formou bylo pronásledováno nebo diskriminováno více než
500 milionů křesťanů. Podle organizace Open Doors je zemí s nejtěžším
pronásledováním už dlouhé roky KLDR. Následuje Somálsko,
Afghánistán, Pákistán, Súdán a dalších devět zemí s islámskou
většinou. Na patnáctém místě ostudného žebříčku se nachází Indie
(www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list).
Nové pronásledování křesťanů se objevuje i v západních sekulárních
demokraciích.
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Zákony o rouhání nástrojem násilné islamizace
Od září 2001 spáchali ve světě džihádisté desítky tisíc teroristických
útoků. Zatímco nekonečnou řadu teroristických útoků odsuzují i
islámské špičky, zákony proti „rouhání” prosazují. Státy Organizace
islámské spolupráce (sdružení všech zemí s muslimskou většinou) se
opakovaně na půdě OSN snaží prosadit univerzální platnost zákonů
proti rouhání. Jde o nástroj k potírání jakékoliv kritiky islámu, blokuje
svobodu slova napříč celým islámským světem a je namířen především
proti reformním muslimům a příslušníkům náboženských menšin. I v
„tolerantní” Indonésii byl v těchto dnech odsouzen ke dvěma letům
vězení za údajné rouhání křesťan - guvernér Jakarty. Brutálnější je pak
nátlak na menšiny skrze „rouhání” např. v Pákistánu, kde hrozí trest
smrti. Obvinění jsou často lynčováni fanatickým davem ještě dříve,
než mohou být odsouzeni. O zavedení zákona proti rouhání uvažují i
některé země Západu (Kanada).

Blízký východ - genocida křesťanů
Situace křesťanů v zemích Blízkého a Středního východu je zvláště
tragická. Destabilizace regionu přinesla vzestup vlivu džihádistických
skupin. Následkem sektářského násilí klesl počet iráckých křesťanů
z 1 300 000 na 200 000. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v
Sýrii zmítané občanskou válkou. Hlavními aktéry šest let trvajícího
konfliktu jsou Asadova vládní armáda (podporovaná Ruskem, Íránem
a Hizballáhem) a džihádistická opozice, kterou podporuje Saúdská
Arábie, Katar, Turecko a Západ. EU kromě podpory džihádistů uvalila
na Asadovu Sýrii sankce. Jejich účelem je Asadův režim oslabit a porazit.
Porážkou Asadova režimu by syrští křesťané přišli o jediné místo, kde
jsou v (relativním) bezpečí. CSI usiluje o záchranu syrských křesťanů a
podporuje postoj ministra zahraničí L. Zaorálka v jeho snaze zachovat
českou ambasádu v Damašku.
Papež František prosil křesťany, aby se modlili za své pronásledované
bratry a sestry. ,,Jsou pronásledováni a zabíjeni, protože jsou křesťané.
Ptám se vás, jak moc se modlíte za pronásledované křesťany? Přidejte
se ke mně, abychom je mohli podpořit modlitbou a materiální pomocí.”
Přidejme se tedy alespoň o 6. neděli velikonoční!

Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČS
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ČERVEN

4.+ Peter J. Uhlíř - children Keely & Conor Uhlíř
5.+ Peter J. Uhlíř - mother Josephine (Jessie) Uhlíř
8.+ Agnes & Stanley Brozek - přátelé
9. za Marii Bednářovou - Anna Zemánková
10. za Ludmilu Mrázkovou - Anna Zemánková
13.+ Tom Cengr - manželka Marti Cengr
15.+ Rosemary - Anna Zemánková s rodinou
16.+ Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18.+ Raymunda Dvorského - manželka Marie
22.+ Jiřinu Jordanovou - manžel Pavel
23.+ Mirka & Frank Miksa - Pavel & Marta
24.+ Luboš Jednorožec - Milada Jednorožec
25.+ rodiče Václav a Milada Vilímkovi - Milada Jednorožec
26. za rodinu Jednorožcovu - Milada Jednorožec

Biskup Esterka vděčně přijímá odkaz z dědictví
Stanleyho a Agnes Brozek. Nezapomeneme na ně při
našich českých mších.
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KVĚTEN / 2017
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 na mši: $787; Poštou: $1,052.
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 finančně!
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.

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California

Tel:(714) 524-0092
Fax:(714) 637-6789
PetaEst@aol.com

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

(858) 755-1578 - petr@peterkafamily.com

LOS ANGELES
Předseda:

George Dvorsky

(310) 545-9302 - dngdvorsky@Verizon.net

SAN FRANCISCO
Předseda:
Tajemník:

Jan Dedek
Daniel Botcha

(650) 321-9298 - jandedek@comcast.net
(415) 883-3974 - daniel2czech@gmail.com

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing: Minutemen Press, 1261 N Lakeview Avenue, Anaheim CA 92807
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KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY
Dr. Joseph Burian
General Dentistry
12665 Washington Blvd., Ste 107
Los Angeles, CA 90066

Phone: (310) 398-9012

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
California Photo Dreams
Wedding and portrait photography
Vladimir Dostalek
951 256 7771

Travel Center

Long Beach - Jana 562.498.1280
e-mail veverka@aol.com
Santa Monica - Eva 310.396.878
evaslovacek@verizon.net
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

californiaphotodreams@gmail.com
www.CaliforniaPhotoDreams.com

San Diego 619-296-3910
srensberger@gmail.com

Pinnacle Pools, Inc.

Mluvite česky nebo slovensky?

Tel: 951-796-2792

Příjdte mezi nás, každou druhou
sobotu v měsíci.

Email: jjurecka76@yahoo.com
Construction, renovations, plastering,
installations, repairs, maintenance

PASADENA BESEDA

1 ~ 4 PM, 403 S First St.
Arcadia CA 91106
e-mail : pasadenabeseda@gmail.com

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.

