VĚSTNÍK

ČESKÉ
Katolické Misie
www.czechchurch.org

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

Veselé Velikonoce!
Kalifornie ~ Duben 2018

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 31. března v 16:00 hod. v St
John Evangelist Hall, Normal a Lincoln, San Diego. Beseda a
pohoštění následují.
V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 1. dubna v 1:15 pm, v
Polskem Centrum, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mší
svaté následuje tradiční “Egg Hunt“ pro děti. Více informací na straně 8.
V SAN FRANCISKU bude mše svatá v neděli 8. dubna v 11am v
auditoriu Star of the Sea Parish, 4420 Geary Blvd, San Francisco, CA
94112.
Příští Mše sv. budou:
SD 12. května - LA 20. května - SF 10.června
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Svatý týden se blíží! Tady je, co
by jste měli znát o svatém týdnu

Stručný průvodce nejdůležitějším týdnem církevního
kalendáře.

K

aždý rok katolíci slaví týden před Velikonoční nedělí s určitými
tradicemi a zbožnostmi, které jim pomáhají vstoupit do utrpení,
smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je to mimořádné období, které
vyvrcholí největším svátkem cirkevního kalendáře.

Nicméně to může být trochu matoucí, protože každá oslava během
tohoto “Velkého týdne” má své vlastní zaměření a liturgické praktiky.
Zde jsou základy toho, na co se můžete těšit během týdne, který
předchází velikonoční neděli.
Květná neděle
Tento den zahajuje Svatý týden s triumfálním vstupem Ježíše do
Jeruzalému. V evangeliích, Ježíš přichází do města na oslu s lidmi, kteří
před něj pokládají palmové listy. V tento den na mši svaté kongregace
znovu prožívá tuto událost s průvodem do kostela a slavnostním
požehnáním palmových listů. V tento den se také čtou Pašije.
Modré Pondělí (říká se i Žluté)
Obvykle zde nejsou žádné zvláštní liturgie, ale v příběhu svatého
týdne Ježíš navštěvuje své přátele v Betanii a Marie ho pomazává
drahocenným olejem a připravuje jej k pohřbu. Nějaký čas během
Svatého týdne, na mši kterou nazýváme Mše svatá se svěcením olejů, se
shromáždí kněží diecéze a biskup zasvěcuje posvátné oleje používané
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při svátostech křtu, pomazání a svatých řádů. Každá farnost obdrží z
této mše, která se v některých diecézích slaví v pondělí na svatý týden,
svou každoroční dávku těchto olejů.
Šedivé Úterý
Týden pokračuje a blíží se k Ježíšovu utrpení. Dnes se liturgie zaměřuje
na Ježíše, který oznamuje Jidášovu zradu a Petrovo popírání.
Sazometná Středa (lidově také Smetná nebo Škaredá)
Den předtím, než je Ježíš zrazen, navštíví Jidáš nejvyšší kněze chrámu
a slibuje, že jim dá Ježíše výměnou za 30 stříbrných. Tento den se
tradičně nazývá “Sazometná” ve vztahu k Jidášově zradě Ježíše.
Jméno Sazometná středa získala podle toho, že se tento den vymetaly
komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se
nemračili všechny středy v dalším roce. Mnoho farností a náboženských
společenství slouží tento večer specialní večerní modlitbu, známou jako
Temná jitřní, během níž jsou přečteny pasáže Písma a po každém čtení se
zhasne svíce, dokud není kostel nebo kaple v temnotě.
Zelený Čtvrtek
Ježíš prodělává poslední přípravy a slaví poslední večeři se svými
apoštoly. Tématem tohoto dne je svátost eucharistie a svátost
kněžství. Také je nazýván “Zelený čtvrtek”. Přívlastek zelený
vznikl podle některých teorií zkomolením původního německého
názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený
čtvrtek). Připomínáme si Ježíšovo přikázání milovat jeden druhého,
symbolizovaný jeho omýváním nohou apoštolů; toto gesto je často
opakováno knězem. Na závěr mše je připravena Eucharistie a až do
půlnoci je umístěna na samostatný oltář nazvaný “oltář odpočinku” pro
soukromé uctívání na památku Ježíšovy agónie té noci v zahradě.
Velký Pátek
Ježíš je přiveden před Pontia Piláta a odsouzen ke smrti. Vezme svůj
kříž a je ukřižován na hoře Kalvárie. V tento den není mše svatá, je
to nejtemnější den v cirkevním kalendáři. Vzpomínka na Kristovo
utrpení se zpravidla slaví mezi 12-tou a 15-tou hodinou s recitací pašije,
uctíváním kříže a přijímáním ve formě hostyjí, které byly vysvěcené a
odložené na zelený čtvrtek. Zvláštní sbírka, která byla přijata na Velký
pátek, podporuje církev ve svaté zemi. Velký pátek je pro všechny
katolíky dnem půstu.
Bílá Sobota
Tento den je svatým dnem “čekání”, kdy se říká, že Ježíš “sestoupil do
říše mrtvých”, aby přivedl spravedlivé duše, které zemřely před jeho
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obětí na kříži, k nebeské slávě.
Není zde žádná oslava až do
večera Velikonoční vigílie,
která začíná ve tmě a končí ve
světle Kristova vzkříšení. Je to
krásná liturgie, když ti, kteří
vstupují do katolické víry, jsou
pokřtěni a biřmováni. Alleluia
a zpěv Glorie se vrací k liturgii
a kostelní zvony, které byly
utišeny během půstu, opět
radostně zvoní.
Velikonoční Neděle
Kristus je vzkříšen! Velmi
radostný den Velikonoc
je tady a liturgie to odráží
krásnou hudbou, květinami a
dekoracemi. Při této mši často
dochází k obnovení křestních slibů a kropení všech přítomných svěcenou
vodou. Velikonoční neděle začíná 50-ti denní velikonoční období, kdy
katolíci mají povinnost jít k přijímání alespoň jednou.
Source: ww.aleteia.org
Překlad z původní anglické verze: Editor Věstníku RD

Úmysl měsíce od Papeže Františka

MĚSÍC DUBEN
Téma: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství,
měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli
otevírat nové cesty.
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Mše Svatá a Diskuse s Otcem
Dušanen Hladíkem
5. dubna v 16 hodin
Otec Dušan bude sloužit mši svatou na Velehradě, po
kterém bude následovat diskuse a byli bychom rádi
kdyby jste se připojili.Všichni jste vítáni!
Velehrad - Rezidence Biskupa Petera Esterky
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870

Postní diskuse v domě Petra Peterky
9.března
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Projekt Czechoslovak Talks vznikl v roce 2016 pod hlavičkou Nadačního
fondu Dotek. Nadační fond Dotek od roku 2008 ﬁnančně spolupodílel na
realizaci celé řady ak vit spojených Čechů a Slováků žijících v zahraničí.
Finančně podpořil například studijní programy českého jazyka, či je
pravidelně přispívá na činnost krajanských spolků a sdružení. Skrze
navázání úzkého kontaktu s krajanskou komunitou, jsme měli možnost
seznámit se s mnoha inspira vními životní příběhy československých
krajanů, i díky tomu vznikla následně myšlenka projektu Czechoslovak
Talks.
Hlavní činnos projektu Czechoslovak Talks je sběr, zpracování a
publikace životních osudů českých a slovenských krajanů po celém světě
- příběhy osobních vzestupů a pádů, příležitos a překážek. Příběhy
Čechů a Slováků, jejichž životní zkušenos by neměly zůstat v zapomnění
ale být zachovány pro budoucí generace. Postupně publikujeme příběhy
na webových stránkách www.czechoslovalktalks.com. V průběhu října
letošního roku připravujeme vydání komiksu zahrnující sedm životních
příběhů českých a slovenských krajanů, který bychom v následujících
letech rádi oboha li o další příběhy.
Pokud chcete být součás projektu Czechoslovak Talks či znáte někoho
ve svém okolí, jehož životní příběh by měl být uchován pro další
generace, pak nás kontaktujte na e-mailové adrese:
m.kanakova@czechoslovaktalks.com

The Czechoslovak Talks
Tel. CZ +420 221 719 041 | Tel. USA +1 (315) 636-6065
info@czechoslovaktalks.com | www.czechoslovaktalks.com
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Velikonoční “Egg Hunt” Pro Děti
Děti, nezapomeňte na Velikonoční “Egg Hunt” v rámci
našich českých Velikonočních oslav!
Rodiče, přineste prosím
nabarvené vajíčka a
sladkosti, které budou po
mši požehnány a potom
rozmístněny na zadním
trávníku pro děti.
A pokud můžete, přineste
prosím pečivo a zákusky
pro náš velikonoční oběd!

Mše sv. v Los Angeles s Otcem Hladíkem 18. března
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Josefovská Zábava
Letošní Josefovská zábava byla obrovským úspěchem s přítomností
zhruba 100 hostů a s naprosto úžasným vystoupením skupiny VV
Band. Obrovské díky všem lidem, kteří pomohli s přípravami, dekorací
stolů a závěrečným úklidem a také neúnavné posádce v kuchyni a
organizátorům akce. Doufáme, že vás znovu uvidíme na naší příští akci.
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
DUBEN 2018

1. + Jaroslav Gajdos - wife Charline
4. +Ivanka Prochazkova (+26/2/16) – manzel Mila Prochazka
6. +Miloslav Mářik – manželka Edith
7. +Yolanda Srsen – dcera Marta Jonec
8. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
10. +Robert a Kveta Dvoracek – Genie Berberian, dcera
11. + Estela Barcarcel - John Krato
13. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
15. +Rasla Family - Evelyn Holicky Puhala
16. + Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. +Karel Novak - dcera Irene
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BŘEZEN / 2018
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 mších a pohoštění: $3.367,00; Poštou: $445,00
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
Spolupředseda:
Spolupředseda:

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, 1600 S Anaheim Blvd, Ste D, Anaheim 92805
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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

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

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

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

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.

