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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude mše svata v sobotu 15. září v 16:00 hod. v chapel 
of St. Therese of Carmel, 4355 Del Mar Trails Road San Diego, CA 
92130. Beseda a pohoštění následují.

V LOS ANGELES bude mše sv. v neděli 16. září v 1:15 pm, v zahradě 
našeho Velehradu (dům Biskupa Esterky) 344 Koch Ave,
Placentia CA 92870. Po mši sv. bude chutný oběd.  

V SAN FRANCISKU mše svatá v září nebude.

Příští  Mše sv. budou:
SD - 6.října ~ LA - 7.října ~ SF - 14.října

Nepřehlédněte!!



3

Svátek Povýšení svatého Kříže

Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. 
září vystavovaly k veřejné úctě věřících části dřeva z Kristova kříže. 
Křesťanský Východ začal pak v tento den slavit dnešní svátek; v 
7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ. Později se zároveň 
vzpomínalo také na znovuzískání svatého Kříže z Persie, kam byly 
jeho ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař Hérakleios je v roce 
628 přinesl zpět do Jeruzaléma.

Významu svátku Povýšení svatého Kříže předcházejí dvě události 
– jedna ze Starého, druhá z Nového zákona. Jak je psáno ve Starém 
zákoně, každý, kdo byl uštknut hadem, měl se podívat na měděného 
hada, kterého zhotovil Mojžíš a vztyčil na kůl. Když na něj nemocný 
pohlédl, uzdravil se. (srov. Nm 21, 4b-9).

Na tuto událost navazují a rozvíjejí ji novozákonní spisy. Sv. apoštol 
Pavel píše Filipanům: “Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, 
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný 
člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to smrti na kříži. Proto 
ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při 
Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v 
podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je 
Pán”. (Flp 2, 6-11) pokračování na straně 4

V úterý 14. 9. slaví církev svátek Povýšení svatého Kříže, který připomíná 
velikonoční utrpení Ježíše Krista a vykoupení lidstva jeho smrtí na kříži. Infor-
mujeme o významu svátku.
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www.cirkev.cz

Je zde zdůrazněn protiklad ponížení – povýšení. Povýšení zde nelze 
chápat ve smyslu získání výhod nebo prestiže, naopak – znamená 
vlastně ponížení a utrpení, které Pán Ježíš z lásky k lidem dobrovolně 
přijal.

Evangelium podle Jana dodává: “Ježíš řekl Nikodémovi: Nikdo 
nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn 
člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen 

Syn člověka, aby každý, kdo 
věří, měl skrze něho život 
věčný. Bůh přece neposlal 
svého Syna na svět, aby svět 
odsoudil, ale aby svět byl 
skrze něho spasen.” (Jan 3, 
13-17)

Středem Ježíšovy noční 
rozmluvy s Nikodémem je 
úvaha o příhodě s hadem na 
poušti, o níž čteme v prvním 
čtení dnešního svátku. 
Paralela je zřejmá: po 
vyvýšení z prvního příběhu 
nastupuje Kristovo ponížení 
z Listu sv. Pavla Filipanům 
a následné povýšení. Životu, 
který získal uštknutý 
pohledem víry na znamení 

hada, odpovídá “život věčný”, který dává Ježíš povýšený na kříž 
tomu, kdo v něho a jemu věří.

Povýšením na kříž se projevuje spasitelská láska: “Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jednorozeného Syna.” (v. 16) Smrt a oslavení 
Ježíše Krista jsou propojeny v tomto znamení lásky. Podle Jana je 
Kristovo povýšení na kříž, tj. jeho pascha (pozn.: tj. přechod – i ve 
významu ze smrti do života), kořenem spásy a zjevením jeho lásky. 
V ukřižovaném Ježíši je soud druhotný vzhledem k odpuštění a ke 
spáse.

Zdroj: Misál na každý den liturgického roku, Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní vydří, 2000 (upraveno)
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Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a 
práci ve vlastní zemi.

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe

MĚSÍC ŘÍJEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se 
poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).

Národní úmysl:

“Svět vám nabízí pohodlí, ale vy 
jste nebyli stvořeni pro pohodlí. 
Byli jste stvořeni pro velkolepost.”

 Papež Benedict XVI

Inspirující Citát

Kresba
David Myers
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Hosté Biskupa Esterky

Fotka P. Rastislava Dluhého 
(v levo) kněz redemptorista 
z Bratislavy na Slovensku 
společně s biskupem Robertem 
Barronem z Los Angeles. 
Biskup Barron drží kopii své 
knihy Word on Fire (“Slovo 
Plné Ohňa”), přeložené do 
slovenského jazyka. P. Rastislav 
spolu s dvěma misionáři, 
Peterem Kurucem a Marošem 
Fedorem, byli v srpnu hosty  
biskupa Esterky.

20 - 23. srpna

Dne 7. října plánujeme natáčet na video naši 
českou mši v polském centru Yorba Linda.

Biskup Esterka a monsignor Hladík budou 
sloužit tuto mši. Je to odpověď na žádost 
mnoha z vás, jak najít způsob, aby jste snámi 
mohli slavit bohoslužbu, ikdyž se jí nemůžete 
zúčastnit. Profesionální fotograf / videograf 
Val Dostalek ze San Diega nabídl své služby. 
Bylo by skvělé, kdyby se této mše mohlo 

zúčastnit co nejvíce z Vás. Je to tentýž den, jako naše již plánovaná 
taneční zábava. Doufáme, že tento projekt bude prospěšný pro mnoho 
krajanů jak z česka, tak slovenska.
Dejte nám prosím vědět (714 524 0092), pokud by jste chtěli kopii DVD.
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Jídlo a pití bude dostupné ke koupi.
Dana 

Tanecní Zábavuˇ
Vás Srdecne Zve Naˇ ˇ

Príjd te se pobavit pri zivé ceské a slovenské hudbe. ˇ ˇˇ‘ ˇ ˇ

Porce jsou limitované, tak prosím 
Vstupné Zdarma!

Poe Street Band
ze San Diega
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Nábor svědků pro
Ježíše Krista

V letošním roce, dne 16. září 2018, církev oslaví 
katechetickou neděli. Tématem roku 2018 bude “Nábor 
svědků pro Ježíše Krista”. Ti, kteří byli společenstvím  
jmenováni, aby sloužili jako katecheti, budou vyzváni, 
aby byli pověřeni jejich službou. Katechetická neděle je 
skvělou příležitostí k úvahám o roli, kterou každý člověk 
hraje na základě křtu, předává víru a je svědkem evangelia. 
Katechetická neděle je příležitostí pro všechny, aby se vrátili 
k této misi jako společenství víry.
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Livie Mia Michalica byla pokřtěna
Biskupem Petrem Esterkou
12.srpna 2018 v Polském Centru v Yorba Lindě

Nathaniel Novak 
Livingston byl 
pokřtěn Biskupem 
Petrem Esterkou

12.srpna 2018 v Polském Centru v 
Yorba Lindě

Nathaniel je synem Caroline a 
Jonathana Livingston a vnukem 
Ireny Novákové z misie v San 
Francisco.

Rodiče David a Irena Michalicovi. Kmotra 
Romina Mariani
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
ZÁŘÍ 2018

4. +Miloslav Mářik - manželka Edith
5. +Luboš Jednorozec - manželka Milada
6. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
7. +Jaroslav Strižka - přátelé
8. +Karel Novak - dcera Iruš s rodina
9. +Dr. Viliam Jonec - manželka Marta
11. + Estela Barcarcel - John Krato
12. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
14. +Maruška Kubičová - Milada Jednorozec
15. +Jaroslav Hořejší - Milada Jednorozec
16. +Jan a Josef Pešek - Milada Jednorozec
18. + Monika & Ferdinand Stachura
19. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
20. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
22. +James Louda - manželka Hana
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. +Peter Macaj - wife Marie and sons
25. Rodina Smolikova - Hana Louda
27. +Jarmila Vrana - Jaroslava Prossr
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Srpen 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:  $910,00; Poštou: $720,00
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 fi nančně!

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.

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  

Spolupředseda:     Jan Dedek
Spolupředseda:    Daniel Botcha

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

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

(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



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


