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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU
bude mše svatá v sobotu 16. března 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.

Mimořádná mše je plánována na 6. dubna v 16:00 hod, kterou 
budou sloužit Biskupové Malý a Vokál

Příští  Mše sv. budou:
SD 6. a 20.dubna ~ LA 7. a 21.dubna (Velikonoce) ~ SF 28.dubna

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 17. března ve 14:15 hod. v Polskem Centru, 
3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mši svaté následuje 
Josefovská zábava se živou hudbou. Více informací na str. 7

Mimořádná mše je plánována na 7. dubna v 14:15 hod, kterou 
budou sloužit Biskupové Malý a Vokál

V SAN FRANCISKU
mše svatá v březnu nebude. Naše další mše je plánovaná na 28. 
dubna v Nativity of our Lord Roman Catholic Church
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Postní doba je časem obnovy a 
obrácení se k Bohu
Příští týden vstoupíme na Popeleční středu do postní doby. Jaká 
jsou její specifi ka, jaké výzvy nám postní doba nabízí, jak se 
nazývají jednotlivé postní neděle a jak se v této době připravují 
katechumeni na svůj křest jsou témata tohoto shrnutí.

Popeleční středa je výzvou k novému začátku

„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo 
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) jsou slova, která uslyšíte 
na Popeleční středu, když vám kněz bude udílet popelec. Je to 
výzva, kterou vstoupíme do čtyřicetidenního postního období, jež 
je přípravou na oslavu největších křesťanských svátků Velikonoc. 
Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle 
před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není 
chápána jako postní den.

V katolické církvi je Popeleční středa (spolu s Velkým pátkem) 
dnem přísného postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, 
tj. je dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit.
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Přijetím popelce, tj. znamení kříže, které kněz uděluje popelem 
na čelo (ev. sypáním popela na hlavu) a jehož historie spadá až 
do konce 11. století, symbolicky vyjadřujeme svůj postoj kajícnosti. 
Symbolicky se tak naznačuje stav 
člověka, který vyznává před Bohem 
svůj mnohdy špatný život a vyjadřuje 
vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu 
Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a 
nicotnosti, se získává ze spálených 
ratolestí, které byly posvěceny v 
předešlém roce na Květnou neděli.

Ježíšova výzva k obrácení a 
pokání nás provází celou postní 
dobou, nemíří především na vnější 
skutky, nýbrž na obrácení srdce, 
na vnitřní pokání a obnovu. Bez 
toho by vnější kající skutky zůstaly 
neplodné a lživé. Vnitřní obrácení 
motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o 
radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a 
nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení je především 
otevřením se působení samého Boha v životě člověka. Bůh nám 
dává sílu a možnost začít znovu.

Specifi ka postní doby
Liturgická barva postní doby je fi alová. Při nedělní mši svaté 

se nezpívá gloria, kromě slavností. V postní době není dovoleno 
zdobit oltář květinami a hudebních nástrojů se může použít jen 
na podporu zpěvu, vyjimku tvoří 4. neděle postní - Laetare, a také 
slavnosti a svátky.

Zajímavostí je, že pro východní církve začíná postní doba již v 
pondělí před popeleční středou a je to zároveň den přísného postu. 
Na popeleční středu se popelec neuděluje a celou postní dobu jsou 
středy a pátky tzv. aliturgické dny. Znamená to, že se neslouží mše 
svatá, ale tzv. liturgie předem posvěcených darů.

Zdroj: www.cirkev.cz

Autor článku: Radka Blajdová
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SVÁTOST NEMOCNÝCH

Při našich českých bohoslužbách v San 
Diegu 16.března ve 16.00hod v hale u 
sv. Jana a v Los Angeles 17.března ve 
14:15hod v Polském centru se bude 
udělovat Svátost nemocných. Na začátku 
postní doby a v předvečer slavnosti 
sv. Josefa, který je v církvi vzýván 
jako ochránce nemocných a patron 
umírajících, využijte tuto příležitost 
k duchovní i tělesné posile. Svátost 
nemocných může přijmout, kdo má 

nějaké vážné zdravotní problémy a také ten, kdo je pokročilého 
věku (doporučuje se všem nad 60 let). Podmínkou je vykonat si 
před tím (stačí i několik dní) dobrou svatou zpověď. Příležitost 
ke zpovědi bude vždy hodinu před mší svatou. Bohoslužby bude 
sloužit Mons. Dušan Hladík.

ČEŠTÍ BISKUPOVÉ PŘILETÍ DO KALIFORNIE

Česká biskupská konference jako odpověď na žádost krajanů 
o poslání nového českého kněze pro České misie v Kalifornii 
vyslala na pastorační návštěvu a apoštolskou vizitaci pana 
biskupa Mons. Václava Malého z Prahy, který má na starosti 
duchovní péči o krajany žijící v zahraničí, a pana biskupa Mons. 
Jana Vokála z Hradce Králové, který je předsedou Českého 
poutního domu Velehrad v Římě a má na starosti také Českou 
kolej Nepomucenum v Římě. Oba navštíví Los Angeles ve 
dnech 2. - 7.dubna, budou jednat s misijní radou a budou sloužit 
mimořádné mše svaté v sobotu 6.dubna ve 16:00hod v hale sv. 
Jana v San Diegu a v neděli 7. dubna v 14:15hod v Polském Centru 
v Yorba Linda. Po obou bohoslužbách bude beseda s krajany. Na 
základě zprávy z této návštavy bude Česká biskupská konference 
rozhodovat o vyslání nového kněze do Kalifornie. Zveme krajany 
k hojné účasti na těchto setkáních.

Mons. Dušan Hladík
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Zdroj: www.catholicculture.org Z anglické verze přeložil, editor Věstníku RD.

Březen 2019 - Přehled Měsíce

Měsíc březen je věnován svatému Josefovi. Prvních pět dnů 
měsíce spadá na období, známé jako liturgické mezidobí, které 
je reprezentováno liturgickou barvou zelenou. Zelená, symbol 
naděje, je barva klíčícího semena a probouzí ve věřících naději 
získání sklizeně věčných nebes, zejména pak naději na ctěné
vzkříšení. Zbytek měsíce spadá na liturgického období postní 
doby, který je reprezentován liturgickou barvou fi alovou 
- symbolem pokání, vzpomínky na zemřelé a zármutku 
zkroušeného srdce.

Hlavní události měsíce

Jak nadále pokračujeme během března ve své cestě “do 
Jeruzaléma”, tři významné myšlenky se nabízí pro naše rozjímání 
při liturgiích postní doby: Kristovo utrpení a vzkříšení, křest a 
pokání.

Svátek svatého Josefa je zvláštním mezníkem v tomto měsíci, 
ve kterém oslavujeme velkou čest udělenou pěstounskému otci 
Ježíše. A pokud jste Irové (kdo není), svátek svatého Patrika je 
dalším důvodem pro radostnou oslavu. Svátek Zvěstování Páně 
se slaví 25. března.

Svatí, na které se tento měsíc zaměříme a které se pokusíme 
napodobit, jsou sv. Kazimír (4. března), sv. Perpetua a sv. Felicity 
(7. března), svatý Jan z Boha (8. března), sv. Františka Římská 
(9. března), svatý Patrik (17. března), sv. Cyril Jeruzalémský (18. 
března) sv. Josef (19. března) a sv. Turibius z Mongroveja (23. 
března).

Svátek sv. Kateřiny Drexel (3. března) je nahrazen nedělní liturgií.
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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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SVÁTEK Sv. JOSEFA

Svatý Josef má v liturgickém kalendáři  dva svátky. Ten první z 
nich je 19.března - Josef, manžel Panny Marie. Ten druhý svátek je 
1.května - Josef dělník.

“Svatý Josef je mužem 
velkého ducha. Je silným ve 
víře, ne proto, že mluví jeho 
vlastním slovem, ale 
především proto, že 
naslouchá slovu pána Boha. 
Naslouchá v tichu. A jeho 
srdce neustále vytrvává v 
připravenosti přijmout 
pravdu obsaženou ve slově 
pána Boha, “ řekl  kdysi 
papež Jan Pavel II.

V písmu se o životě Josefa 
zmiňuje jen velmi málo, 
ale přesto víme, že byl 
skromný manžel Marie, 
pěstoun Ježíše, tesař a muž, 

který nebyl bohatý. Víme také, že přišel z královského rodu krále 
Davida.

Z jeho činů v písmu můžeme vidět, že Josef byl soucitný člověk, a 
poslušný Boží vůli. On také miloval Marii a Ježíše, chtěl je chránit 
a starat se o ně.



9

Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena 
pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich 
práva byla uznána.

Všeobecný úmysl:
Za uznání práv křesťanských společenství

MĚSÍC BŘEZEN 2019

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je 
ochotna obětovat se až do krajnosti.

Národní úmysl:
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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:
Březen 2019

+ Miloslav Mářik - manželka Edith
+ Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
+ Monika & Ferdinand Stachura
za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
+ Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
+ John Krato
+ Karel Novak - dcera Irene
+ Petr Macaj - manzelka a synove
+ Ellen Machackovou - Victor Machacek, manzel
In Thanksgiving - Alice Wuerch
+ Lubos Jednorozec - manzelka Milada
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Únor 2019 
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:  $902; Poštou: $1060
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

YOUR AD HERE

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


