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Alessandro Turchi, svatá Agáta ve vězení opatrována svatým Petrem a andělem, The 
Walters Art Museum

Svatá Agáta

Svátek: 5 února čtěte na straně 3

VĚSTNÍK ČESKÁ
Kato l i c ká  Mi s i e

www.czechchurch.org

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

CZ
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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU
bude mše svatá v sobotu 16. února v 16:00 hod. v St John’s Parish 
Hall, 4005 Normal St, San Diego, CA 92103, na rohu Normal st. a 
Lincoln ave. Beseda a pohoštění následují.

Příští  Mše sv. budou:
SD 16.března ~ LA 17.března (Josefovská zábava) ~ SF 28.dubna

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 17. února ve 14:15 hod. v Polskem Centru, 
3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mši svaté následuje 
naše tradiční posezení s možností zakoupení obědu, parků a 
napojů.

V SAN FRANCISKU
mše svatá v únoru nebude. Naše další mše je plánovaná na 28. 
dubna v Nativity of our Lord Roman Catholic Church
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zdroj: www.saintsresource.com

SVATÁ AGÁTA
Památka: 5.února

Panna Agáta, která se narodila na Sicílii ve 
šlechtické rodině a kterou si nárokují jak Palermo, 
tak Katánie, obdržela za Deciova pronásledování 
slavnou korunu mučednictví. Protože totiž byla 
proslulá jak krásou, tak čistotou, zamiloval se do 
ní Quintianus, správce Sicilie. Ale když pokoušel 
všemi způsoby její cudnost a přesto ji nemohl 
učinit povolnou, nechal ji na základě obvinění 
z křesťanské pověry zavřít do vězení a předal ji 
ženě Afrodisii, která ji měla zkazit. Společnost této 
ženy však nijak neotřásla Agátinou vytrvalostí 

v křesťanské úctě, ani nezviklala její odhodlání zachovat si čistotu. 
Afrodisia proto vzkázala Quintianovi, že svým úsilím na Agátu plýtvala 
nadarmo. Quintianus rozkázal, aby k němu Agátu přivedli. „Ty, řekl, 
jsi dcera šlechtické rodiny, což se nestydíš žít potupný otrocký život 
křesťana?“ Agáta mu odpověděla, že pokora a otroctví křesťana jsou 
ušlechtilejší než majetek a pýcha krále.

Poté se správce rozhněval a dal jí na výběr: buď bude obětovat 
bohům, nebo se podrobí mučení. Jelikož zůstala pevná ve víře, byla 
zbita a poslána do vězení. Příštího dne byla odvedena, a poněvadž její 
rozhodnutí bylo stále neochvějné, byla natažena na skřipec a trýzněna 
kousky rozpáleného kovu. Poté jí byla uříznuta prsa.  Když Agáta 
utrpěla toto zranění, zvolala s nářkem ke Quintinianovi: „Krutý tyrane, 
copak se nestydíš činit mi toto, když jsi sám byl živen z matčiných 
prsou?“ Byla znovu poslána do vězení a spoutána. Té noci starý muž, 
který nazýval sám sebe Kristovým apoštolem, přišel za ní, a uzdravil 
její rány. Následujícího dne byla naposledy přivedena před správce. 
Její vytrvalost byla neotřesena a nepohnuta, a tak ji začali vláčet po 
ostrých střepech a žhavých uhlících. V té době postihlo celé město veliké 
zemětřesení a dva z správcových nejmilejších přátel, Silvina a Flaconia, 
usmrtily padající zdi. Protože se Quintianus obával lidové bouře, když 
se město pořád silně otřásalo, nařídil polomrtvou Agátu tajně odvést 
zpátky do vězení. Ona se pomodlila takto: „Ó Pane, který jsi byl mým 
ochráncem od mého dětství, kdo jsi ode mě odňal všechnu lásku k 
tomuto světu, který jsi mě posiloval tak, že jsem překonala krutost 
mučení, přijmi mou duši. A s touto modlitbou odešla do nebe pátého 
února, v roce našeho Pána 251 a její tělo bylo pohřbeno křesťany.
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Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, 
nucené prostituce a násilí.

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi

MĚSÍC ÚNOR 2019

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu 
s Bohem.

Národní úmysl:

Co je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?
Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet 
každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje 
se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak 
ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království 
na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá 
neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. 
I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše 
konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to 
přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.
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Vás Srdečně Zve Na

Příjďte se pobavit při živé české a slovenské hudbě. 

Josefovskou Zábavu

VV BAND, 
Ivana a Vladimír VáchoviVstupné Zdarma!
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Kytarista Standa Barek & Zpěvačka Kayya

Fotky z koncertu po naší lednové mši svaté v České 
misii v Yorba Lindě.
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Od SVÁTKU k PŮSTU

Zdroj: www.catholicculture.org

Ačkoli je to nejkratší měsíc roku, 
únor je bohatý na liturgickou činnost. 
Obsahuje svátek (Uvedení Páně 
do chrámu), který překlenuje dvě 
roční období (Vánoce a Velikonoce)! 
Kromě toho mohou věřící v únoru 
obdržet dvě ze čtyř hlavních veřejných 
požehnání, které církev uděluje během 
liturgického roku: Svěcení Svící a 
Svatoblažejské požehnání.

Slavnost Uvedení Páně do chrámu 2. 
února se vrací k vánočnímu tajemství Světla, ale s tím, že Kristus, 
jako bezmocné dítě, je “Světlo zjevení pohanům, které zachrání 
svůj lid před hříchy.” Svíčky, symbolizující Krista, naše Světlo, 
budou v tento den neseny průvodem, stejně jako Paškál během 
velikonoční vigilní liturgie.

“Světlo zjevení” září jasněji každou, po sobě následující, neděli 
liturgického mezidobí, až jeho velkolepost - odhalující naše 
hříchy a nutnost k obrácení - nás pohání k pokání v období 
půstu. Připravujeme se na přijetí kříže požehnaného popela na 
popeleční středu (6. března 2019) a ponořujeme se do očekávání 
velkého půstu, modliteb, dobročinnosti a vkládáme naše 
myšlenky a modlitby na srdce naší Matky Marie. Ona, která 
obětovala svého syna v chrámu a na kříži, nás učí, jak si odříkat, 
denně přijímat náš kříž a jak následovat jejího Syna.

Z anglické verze přeložil, editor Věstníku RD.
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You’re  Always There  for Me

When  the  world  comes crashing  in
And  chaos rules my  mind ,
I turn  my  heart  to  you , Lord ,
And  pure , sweet  peace  I find .

You  lift  me  out  of trouble
You  comfort  me  in  pain ;
You  nourish , heal  and  cleanse  me ,
Like  cool , refreshing  rain .

In  times of joy  and  bliss,
When  things are  going  right ,
You  lift  me  even  higher,
And  fill  me  with  delight .

You  listen  to  my  prayers;
You  hear my  every  plea ;
I’m  safe  because  I know
You’re  always there  for me .

By Joanna Fuchs
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ANNUAL REPORT Czech Ministry 2018
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Please note that petitions are being gathered to 
inform Prague that a Czech priest is needed in 
California. If anyone has not had the chance to 

sign the petition, please call 714 524 0092 and leave a 
message.



ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Únor 2019

+Miloslav Mářik - manželka Edith
+Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
Jan a Lisa Zemanek (Feb. 11 wedding anniversary) – Anna Zemanek
+ Monika & Ferdinand Stachura
+ Zdenek Zemanek (Feb. 16 anniv) - Anna Zemanek s rodinou
za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
+ Vladimir Basus - manzelka Vera s dcera Dagmar
+ Petr Macaj - manzelka a synove
+ Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
+ Karel Novak - dcera Irene
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Leden 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 a pohoštění:  $888; Poštou: $655
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 fi nančně!

YOUR  TRUST OR WILL: Please remember Czech ministry in your 
trust or will. Our legal title is: Velehrad California Czech Catholic 
Mission, Inc., 344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information 
call Bishop Esterka, 714 524 0092.

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

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU

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

SAN DIEGO

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Předseda:     Petr Peterka

Předseda:    George  Dvorsky  

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

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

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing:  Minutemen  Press, 1600 S Anaheim Blvd, Ste D, Anaheim 92805



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

Travel Center 
Long Beach - Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com
 Santa Monica - Eva 310.396.878

evaslovacek@verizon.net

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 Re  re with a Secure Steady Income
For Informa  on 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
Mluvite česky nebo slovensky?
Příjdte mezi nás, každou druhou

sobotu v měsíci.
1 ~ 4 PM, 403 S  First Ave.

Arcadia CA 91106 
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

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.

Savings  •  Checking  •  Loans •  Debit/ATM  
VISA Credit Card  •  Online and Mobile Banking 
www.polam.org  •  800/404/5137


