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MŠE SV. V SRPNU / H.M. IN AUGUST 2021 

 
 

 
NEDĚLE    8.8.  16.00 hod. SAN DIEGO 
                                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 

 
NEDĚLE  15.8.  13.00 hod. LOS ANGELES  

            VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 
 

 
 

 
 
MŠE SV. V ZÁŘÍ / H.M. IN SEPTEMBER 2021 

 

INTERNET   5.9. 10.00 hod. 
San Diego 12.9. 16.00 hod. – St. John’s Parish 
Los Angeles 19.9. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco 26.9. 13.00 hod. – Nativity Church                                                             
                                                             (240 Fell Street, SF) 

 

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

Emeritní biskup Petr Esterka Tel: (714) 637-6789 

http://www.czechchurch.org/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
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 KALENDÁŘ NA MĚSÍC SRPEN / CALENDAR FOR AUGUST 2021 

 
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. a nebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány . Děkujeme!!! 

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

Ne.   1. srpna 
18. neděle v mezidobí  
sv. Alfons z Liguori 

Na poděkování za dar života  bratra Jindřicha Jan 6,24-35 

Po.   2. srpna sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention  Mt 14,13-21 

Út.   3. srpna sv. Lydie Za † Petra Máčaje Mt 14,22-36 

St.  4. srpna sv. Jan Maria Vianney Za kněze Mt 15,21-28 

Čt.  5. srpna Posvěcení římské baziliky P. Marie Za † i živé členy rodiny Bachratý Mt 16.13-23 

Pá.  6. srpna Svátek Proměnění Páně Na poděkování za dar jáhenské a kněžské služby Mk 9,2-10 

So.  7. srpna sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové Za † i živé členy rodiny Zemánkovy Mt 17,14-20 

Ne.  8. srpna 
19. neděle v mezidobí  
sv. Dominik 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall)  
Za † i živé dobrodince naší misie                                      

Jan 6,41-51 

Po.  9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže  Lk 9,23-26 

Út. 10. srpna Svátek sv. Vavřince  Jan 12,24-26 

St. 11. srpna sv. Klára  Mt 18,15-20 

Čt. 12. srpna sv. Jana Františka de Chantal Za † Luboše Jednorožce Mt 18,21-19,1 

Pá. 13. srpna sv. Poncián a Hippolyt Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Mt 19,3-12 

So. 14. srpna sv. Maxmilián Kolbe Za příbuzné a přátele Mt 19,23-15 

Ne. 15. srpna 
Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 

Za † Lubomíra Čížka  
Lk 1,39-56 

Po. 16. srpna sv. Štěpán Uherský Za † i živé členy rodiny Gajdoš  Mt 19,16-22 

Út. 17. srpna sv. Myron Za † i živé členy rodiny Jednorožec Mt 19,23-30 

St. 18. srpna sv. Helena Za † Raymond Dvorský Mt 20,1-16a 

Čt. 19. srpna sv. Jan Eudes Za † i živé členy rodiny Vilímek a Rákosník Mt 22,1-14 

Pá. 20. srpna sv. Bernard Za † i živé členy rodiny Masopustovy Mt 22,34-40 

So. 21. srpna sv. Pius X. Za † i živé členy rodiny Onderkovy Mt 23,1-12 

Ne. 22. srpna 
21. neděle v mezidobí  
Panna Maria Královna 

 Jan 6,60-69 

Po. 23. srpna sv. Růžena z Limy  Mt 23,13-22 

Út. 24. srpna Svátek sv. Bartoloměje apoštola  Jan 1,45-51 

St. 25. srpna sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové  Mt 23,27-32 

Čt. 26. srpna ct. Martin Středa  Mt 24,42-51 

Pá. 27. srpna sv. Monika  Mt 25,1-13 

So. 28. srpna sv. Augustin   Mt 25,14-30 

Ne. 29. srpna 
22. neděle v mezidobí 
Umučení sv. Jana Křtitele 

 Mk 7,1-8.14-
15.21-23 

Po. 30. srpna sv. Fiakr  Lk 4,16-30 

Út. 31. srpna sv. Rajmund  Lk 4,31-37 

St. 1. září sv. Jiljí  Lk 4,38-44 



Dear friends,  

     Heartfelt greetings to all of you 
at the beginning of August. Since 

the month of August is still 

summer vacation time, there will 

be only two regular Sunday 

Masses. On August 8th, there will 

be a Mass in San Diego and on 
August 15th, we will have a Mass 

at our Velehrad in the garden. There will be no online 

Mass on August 1st, and no Mass in San Francisco on 

August 22nd.  We will resume regular Mass schedule in 

September (please see page 1 of the Bulletin).  

    I wish you all wonderful summer days and lots of new 
strength and energy for the body and soul. God bless you 

and protect you! May our Lady and the saints celebrated 

this month accompany you! 

                                                                                                      

Your 

 
Thank God ahead of time  (By Gretchen Siegel 
Detroit, Mich., Jul 30, 2021) 
What Blessed Solanus Casey teaches about a 
spirituality of gratitude 
 

 Blessed Solanus 
Casey was born on 
November 25, 1870. 
His childhood was not 
easy. He contracted 
diphtheria that 
permanently damaged 
his voice. Casey’s 
family also struggled 
economically since he 
was one of sixteen 
children. Despite 
these struggles, 

Casey’s large Irish Catholic family instilled in him a 
love for the Catholic faith and a devotion to the 
rosary. 
 
After bad harvests, Casey left home at 17 to find work. 
He took on many jobs, including a lumberjack, a prison 
guard, and a streetcar conductor, during which he 
witnessed a murder, causing him to rethink his life.  
 
Instead of sinking into despair at the sight of such an 
awful scene, Casey decided to give his life in service to 
others as a priest. He struggled academically and he 
joined the Capuchins, where he was ordained a 

simplex priest, meaning he could say Mass, but could 
not preach publicly or hear confessions.  
 
While others might feel it beneath their dignity to 
serve as a doorman, Solanus Casey accepted his 
position humbly and gratefully.  Solanus Casey tended 
to those he met at the door of the monastery with 
gentleness. Fr. Carlo Calloni, the general postulator for 
the Order of Friars Minor-Capuchin, said, “There was 
no one, after visiting Solanus Casey at the door of the 
monastery, who returned with nothing. Everyone 
received something, spiritual or material.” Casey 
realized that everything he had came from God, so he 
directed everything he had in praise of God  through 
love of neighbor. 
 
Casey viewed gratitude as an essential human quality. 
He said, “Gratitude is the first sign of a thinking, 
rational creature; ingratitude leads to so many breaks 
with God and our neighbor.”  
Gratitude gave him a cheerfulness and joy that ran 
through everything he did, even though he suffered 
illnesses. For example, Solanus Casey loved to play 
violin, but was not good at it. So as not to disturb the 
other friars, he would play his violin in front of the 
Blessed Sacrament, out of joy and gratitude.  
 
Solanus Casey’s gratitude to God and faith in him 
manifested itself in many miracles, including one with 
ice cream. According to Fr. Tom Nguyen, OFM Cap., a 
friar in Detroit, Casey put two ice cream cones in his 
desk drawer to save them for later. When another 
brother returned from an appointment, Casey pulled 
out not just two ice cream cones, but three, all frozen 
still and ready to eat.  
 
Casey’s mantra “Thank God ahead of time” shone in 
his advice to people. Fr. Joseph Mary Elder, OFM Cap. 
recounted a story. In 1940, the Fanning parents from 
Dearborn, Michigan, came to Fr. Solanus Casey 
worried about the health of their daughter Elizabeth, 
who was sick with leukemia. Fr. Solanus urged them 
to thank God for all the good he had done and was sure 
to do for them and their daughter. A few days later, 
Elizabeth was completely healed from her leukemia. 
Father Solanus Casey died in Detroit at the age of 86 
on July 31, 1957 and was beatified on November 18, 
2017 at Ford Field in Detroit, MI.        



    Milí krajané, přátelé,  

     srdečně Vás všechny zdravím  
na začátku měsíce srpna. Jelikož je 
stále čas dovolených a prázdnin,  
v měsíci srpnu budou jen dvě 
nedělní pravidelné mše sv. A sice 8.8. 

v San Diegu a 15.8. zde u nás na zahradě Velehradu. 
Nebude tedy internetová mše sv. 1.8. a ani mše sv. v San 
Francisku 22.8. V září potom už by měly být mše sv. jako 
obvykle (viz 1. strana Věstníku). 

     Přeji Vám všem nádherné letní dny a načerpání hodně 
nových sil a energie pro tělo i pro duši. Pán Bůh Vám žehnej 
a ochraňuj Vás! Panna Maria a svatí tohoto měsíce ať Vás 
provází!   

Váš                                                                   
                                                     

Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna 
 

     Když papež Pius XII. (1. 11. 
1950) prohlásil za článek víry, 
že po skončení života „byla 
neposkvrněná Matka Boží 
vzata s tělem i duší do slávy 
nebeské“, potvrdil tím to, co 
křesťané už odedávna věřili  
a společně oslavovali dnešního 
dne při bohoslužbách. V Jeru-
zalémě se slavil dnešní den už v 
5. století, od 6. století ho slaví 
celý křesťanský Východ  
a od 7. století se začíná slavit  
v Římě.  

     V pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem 
mariánských kostelů. 
 
Zatkli mě 15. 8. o slavnosti Panny Marie Nanebevzaté 
     Maria hraje v mém životě velmi důležitou roli. 
Komunisté mne zatkli dne 15. srpna 1975, tedy 
o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Policejní auto mne 
odváželo, aniž bych si mohl vzít cokoliv s sebou. Ponechali 
mi jen růženec. Ten mi pomohl nalézt vnitřní pokoj. Cesta 
byla dlouhá více než 450 kilometrů. Té noci jsem 
mnohokrát opakoval modlitbu i k Marii. 
     Když se mi během dlouhého pobytu ve vězení někdy 
přihodilo, že má fyzická a psychická slabost překročila 
únosnou mez, a já nebyl schopen se jinak modlit, tehdy 
jsem pouze recitoval Zdrávas Maria. Opakoval jsem tuto 
modlitbu mnohokrát. Svěřoval jsem vše do Mariiných 
rukou. 
     Panna Maria mne nikdy neopustila. Stále mne 
provázela na mé bolestivé pouti celou řadou věznic.  
V oněch dnech přetěžkých zkoušek jsem se velmi prostě a 
s dětskou důvěrou modlil následujícím způsobem: 
„Matko, jestliže víš, že již nebudu moci být užitečný 
církvi, pak mi dopřej tu milost, abych dokonal svůj život 

tady ve vězení. Jestliže ale víš, že budu moci být církvi 
ještě ku prospěchu, pak mi dopřej, abych  
z vězení vyšel na svobodu právě v den, kdy se slaví 
některý z tvých svátků.“ 
     Pak přišel jeden deštivý den. Bylo 21. listopadu 1988, 
slavnost Mariina představení v chrámě. Předvolal si mě 
ředitel věznice a… byl jsem propuštěn. 
 

František X. Nguyen Van Thuan 
(1928–2002) byl vietnamský 
biskup a později kardinál, 
dlouholetý politický vězeň komu-
nistického režimu ve Vietnamu. 
Jeho víra se osvědčila a zocelila 

třináctiletým vězněním v komunistických věznicích  
a táborech. 
 
Štěstí, neštěstí? Kdo ví? 
 

     Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to 
chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho 
sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu 
podařilo koupit si koně. Radoval se z toho. Farmáři  
z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu. Říkali 
mu: „Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” Ale 
on odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví, co  
z toho bude.” 
     Čas plynul a stalo se, že kůň farmáři utekl. Byla to  
pro něho velká rána. Farmáři z okolí přišli za ním a říkali: 
„To je neštěstí.” Ale farmář odpověděl: „Neštěstí, štěstí, 
kdo ví?!” 
     Po čase se koník vrátil. Ale ne sám, přivedl s sebou šest 
hříbat. A tak měl farmář najednou místo jednoho koně 
koní sedm. Sousedé za ním znovu přišli a znovu mu 
blahopřáli a říkali: „Máš štěstí.” A farmář znovu 
odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!” 
     Jednoho dne se farmářův syn pokusil osedlat jedno  
z hříbat, aby ho zkrotil. Ale koník chlapce shodil, ten spadl 
na skálu a polámal si kosti. A opět přišli okolní farmáři a 
říkali: „Jaké neštěstí.” A farmář znovu odvětil: „Štěstí, 
neštěstí, kdo ví?!” 
     V té době byla válka a všichni mladíci museli narukovat. 
Když přišli do farmářova domu vojáci, aby odvedli syna, a 
viděli, že má polámané kosti, na vojnu ho nevzali. 
     Bylo to neštěstí, bylo to štěstí? Kdo ví? 
 
     Z tohoto příběhu si ale pro sebe můžeme vzít ujištění, 
že bez ohledu na okolnosti, ve kterých žijeme, může Bůh 
využít všechny situace, aby nám dal něco krásného. Ať 
už žijeme v jakýchkoliv okolnostech, on může vše 
proměnit v naše dobro a požehnání. 
     Je jen třeba s ním žít a vše, co nás potkává, 
odevzdávat do jeho všemohoucích a láskyplných 
rukou… 
Zpracováno podle knihy: Elias Vella, Ježíš – lékař těla i duše.  
                                            (Se svolením převzato z www.vira.cz) 

Vše, co říkáš … 
     Zapadalo slunce, když si chudý rolník sedl na zápraží  
a odpočíval po práci v parném dni. Kolem domu vedla 



cesta. Šel po ní cizí člověk a pomyslel si. „To bude nějaký 
lenoch, celý den tu vysedává a o práci ani nezavadí.“  
O chvíli později tudy procházel jiný člověk a hlavou mu 
proběhlo: „To bude nějaký chlípník, který vyhlíží  
na zápraží děvčata a potom jim dělá nemravné návrhy.“ 
Potom se cestou ubíral třetí člověk a pomyslel si: „Ten 
muž asi celý den pracoval a teď si užívá zaslouženého 
odpočinku.“ 

     Ve skutečnosti toho víme málo o muži, který seděl  
na zápraží. Ale zato jsme se dozvěděli mnohé o třech 
kolemjdoucích – první byl lenoch, druhý běhal  
za děvčaty a třetí byl pracovitý člověk. 
     Vše, co říkáš, promlouvá o tobě. Zejména když 
mluvíš o někom jiném.  

Živá voda pro duši, Portál 2001 

 

______________________________________________________________________________________________
 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 
Otci biskupovi Petru Esterkovi, Heleně Dvořákové, Martě Slavíkové, Drahušce Mrázové a Clare Spears. 

Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna Ježíše Krista! Amen. 

 
 

 

GRATULUJEME všem oslavencům a jubilantům měsíce srpna. 

Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání! 

 

 

DARY A PŘÍJMY MISIE – ČERVENEC  2021 

Sbírka: $ 1,062.00; Poštou: $ 1,802.72; Online: $ 0.00, 

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 

4 Simple Steps to Earn Money from the 
Czech Republic 

and Retire with a Secure Steady Income 
For Information 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 
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 

 

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.  
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