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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU - mše svatá v červnu nebude. Jste srdečně zváni k 
našemu tradičnímu Father’s Day pikniku.

Příští  Mše sv. budou:
SD 22.září ~ LA 23.září ~ SF - 15.září

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 16. června ve 14:15 hod. Tuto mši bude 
sloužit otec Kříž v zahradě našeho Velehradu na adrese 344 Koch 
Ave, Placentia CA 92870. Po mší svaté pokračuje piknik. Více 
informací najdete na straně 5.

V SAN FRANCISKU mše svatá v červnu není.
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Tři dny věnované oltáři
V severoitalském klášteře v Bose dnes (30. května) začíná 
17. ročník mezinárodního liturgického sympozia, tentokrát 
věnovaného tématu oltáře (Oltář – nedávné akvizice, 
nová problematika). Účastníky konference pozdravil 
prostřednictvím státního sekretáře Svatého stolce, kard. 
Parolina, rovněž papež František, a sice krátkým poselstvím, 
které při zahájení sympozia přečetl fr. Enzo Bianchi, předseda 
konferenčního vědeckého výboru.

„Svatý otec si přeje, aby úvahy nabízené vaším sympoziem vedly 
ke stále zralejšímu vědomí toho, že liturgie je zdrojem a vrcholem 
církevního života a též života osobního, prodchnutého bratrstvím. 
Ustavičně se totiž utváří ve škole evangelia“, čteme v pozdravném 
telegramu, v jehož závěru Petrův nástupce udílí apoštolské 
požehnání všem přednášejícím a organizátorům.

Liturgická konference v Bose, která shromažďuje  architekty, teol-
ogy, umělce, představitele diecézních liturgických a památkových 
úřadů i studenty těchto oborů, se na postavení oltáře v křesťanských 
církevních stavbách zaměřila už jednou, před šestnácti lety (2003). 
Nyní se bude zabývat nejnovějšími historiografi ckými poznatky a 
otázkami, které v souvislosti s nimi vyplynuly na povrch. Zvláštní 
pozornost vyhradí novozákonním základům křesťanského oltáře, 
nelehkému soužití historického oltáře s požadavky koncilové litur-
gické reformy, nerozlučitelnému poutu mezi oltářem a ambonem 
a konečně vztahu mezi uměleckým výrazem, sériovou výrobou a 
funkčností.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs
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Milý otče Biskupe,

děkujeme Vám za udělení ocenení naší služby v České katolické 
misii v San Francisku, které nás potěšilo. Jsme rádi, že přišlo 
právě od Vás, člověka, kterého respektujeme a velice si vážíme. 
Jste naším duchovním otcem, ale i přítelem ochotným pomoci 
ve věcech světských.

Děkujeme za Vaši obětavou službu a do dalších let přejeme Boží 
požehnání a zdraví. 

Upřímně,

Jana a Daniel Botcha.

12. května 2019
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Po svaté mši na zahradě našeho Velehradu bude podávána 
večeře. K výběruje je steak z grilu nebo půl kuřete a dále s 
přílohou. ZPĚV, ZÁBAVA, TOMBOLA!

JE DŮLEŽITÉ, ABY JSME VAŠE REZERVACE DOSTALI 
POŠTOU DO 14. ČERVNA, POPŘÍPADĚ REZERUJTE 

PO TELEFONU, AŤ STIHNEME PŘIPRAVU STEAKŮ V 
POTŘEBNÉM POČTU.

I/We will attend the June 16th annual Mass and picnic at Velehrad: 
Send with check to: Bishop Peter Esterka, 344 Koch Ave, Placentia, 
CA 92870 
Name:____________________________________________ 
Preferred entree @ $15.00 per person: ____Steak   ____Chicken 
Tel.number or email  _________________________________ 
Amount enclosed:      ________________________________ 
Check should be made out to Czech Catholic Mission

ČESKÁ MŠE SVATÁ! 
PIKNIK KE DNI OTCŮ, STEAKY, PLAVÁNÍ! 

16. června 2019 - 14:15 to 18hod



N.B.: This picnic is a fundraiser for our mission. So I hope 
you will be very generous in your orders.

Thank you.

Velehrad
344 Koch Ave.
Placentia CA 92870
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Mše Svatá a Devátý

Česko - Moravsko - Slovenský

Folklórní Festival v San Diegu

18. května 2019 se v La Mesa, CA uskutečnil již devátý 
Česko-Moravsko-Slovenský Folklórní Festival. Před 
festivalem proběhla mše svatá, kterou sloužil Mons. Dušan 
Hladík a díky panu Val Dostálkovi Vám můžeme z této 
události ukázat par fotek. Kompletní foto album si můžete 
prohlédnout na webové stránce: 

https://www.valdostalek.com/Events/9th-Czech-Moravian-and-

Slovak-Folklore-Festival-in-San-Diego/

Foto Val Dostalek (www.valdostalek.com)
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František Kolečkář

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
měl jsem Vás všechny rád.

Zemřel po dlouhé nemoci dne 20. května 2019
ve věku nedožitých 87. let.

Rozloučení s drahým zesnulým se konalo
v úzkém rodinném kruhu

Mši svatou za zemřelého bude sloužit biskup Petr Esterka v Kalifornii.

Za truchlící rodinu:
manželka Alena

dcera Dagmar s rodinou
syn Petr s rodinou

rodina zemřelého syna Františka
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Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému 
a pokornému životu, aktivně projevili 
porozumění a podporu těm nejchudším.

Všeobecný úmysl: Životní styl kněží

ČERVEN

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým 
a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a 
trpělivosti.

Národní úmysl:

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby 
nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví

ČERVENEC

Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať 
všude objevují radost z Boží blízkosti.

Národní úmysl:

Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více 
„školami“ skutečného lidského zrání.

Všeobecný úmysl: Rodiny – školy lidského zrání

SRPEN

Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, 
stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

Národní úmysl:
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+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

+Karel Novak - dcera Irene

+Petr Macaj - manželka a synové

+Pochily Family - Evelyn M. Holicky Puhala

+Ignac Puhala - 12 yr anniv Aug 31 - Evelyn M. Holicky Puhala

+James Louda - manzelka Hana

+Luboš Jednorožec - manželka Milada

+František Kolečkář - manželka Alena s rodinou

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Červen / Červenec / Srpen 2019
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Květen 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/Pohoštění: $725; Poštou: $440
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

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


