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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU 
bude mše svatá v sobotu 19. října v 16:00 hod., kterou bude 
sloužit otec Dennis Kriz 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 23.listopadu ~ LA 24.listopadu ~ SF ... 

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 20. října ve 14:15 hod., kterou bude sloužit 
otec Dennis Kriz 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 říjnu nebude. Naše další mše v SF bude brzy 
oznámena ve Věstníku.
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Petr Esterka se narodil 14. 
listopadu 1935 v Dolních 
Bojanovicích. Studoval na 
biskupském gymnáziu v Brně, 
odmaturoval v roce 1956 na 
jedenáctiletce v Hodoníně. 
Pracoval jako vychovatel, pro své 
názory a postoje byl několikrát 
vyslýchán StB. V červnu 1957 
emigroval do Rakouska. Na 
podzim začal studovat v koleji 
Nepomucenum v Římě a v roce 
1963 byl vysvěcen na kněze. Byl 

poslán mezi krajany do Texasu v USA. Roku 1966 v Římě dokončil 
doktorská studia. V Minnesotě zahájil roku 1967 akademické 
působení. V letech 1974–1995 působil v Air Force jako vojenský 
kaplan v záloze. Od roku 1978 se věnoval práci mezi českými 
katolíky v USA a Kanadě. Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor, 
5. července 1999 ho papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem 
cefalenským a světícím biskupem brněnským pověřeným duchovní 
péčí o české katolíky v cizině. Od roku 1992 žije v Kalifornii ve 
středisku Velehrad, které slouží českým komunitám v San Diegu, Los 
Angeles a San Franciscu.

Petr Esterka napsal knihu Never Say Comrade (v překladu: Nikdy 
neříkej soudruhu) v rámci vlastní výuky angličtiny. Dále o něm vyšla 
kniha rozhovorů s Alešem Palánem: Rozhodni se pro risk, která 
velmi přehledně shrnuje jeho hlavní zážitky a názory.

Autor: Andrea Červenková

V letošním roce si připomínáme dvacáté výročí od biskupského 
svěcení Petra Esterky, které přijal 11.září 1999.

20 let od biskupského svěcení
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Petr Esterka zasvětil svůj život Bohu, práci s lidmi a rodinami 
nejen amerického původu, ale především přistěhovalcům z českých 
zemí. Strávil s nimi mnoho času v Texasu a později v Kalifornii, 
kde pobývá dodnes. Donedávna měsíčně sloužil také mše v českém 
jazyce. I po formálním odchodu do důchodu nadále dohlíží na 
službu duchovních potřeb nových přistěhovalců v Chicagu, New 
Yorku, Torontu, Montrealu a Austrálii, pokud mu to zdravotní stav 
dovoluje.

Díky empatii a moderním názorům se stal významnou osobou 
v rodinách svých farníků, pomáhal rodinám s jejich problémy v 
komunikaci i výchově potomků. Velmi intenzivně se věnoval také 
přípravám snoubenců na manželství. Po celý život byl oporou všem, 
kteří se mu přišli svěřit.

Co o něm řekli jiní?

Aleš Palán v rozhovoru s Janem Paulusem na otázku: Čím tě 
biskup Esterka nejvíc překvapil? uvádí:

Jeden můj nevěřící kamarád, který se velmi dobře orientuje v literatuře, 
se podivil, když zjistil, s kým dělám knihu rozhovorů: „Ty děláš knihu s 
biskupem? Není to trochu ztráta času?“ Bylo to přesně opačně. Chvíle 
strávené s biskupem Esterkou byly inspirativní, a i mně v pohledu na 
církev v některých oblastech otevřely oči. Biskup Esterka mě překvapil svou 
otevřeností, nelíčenou srdečností a zejména odvahou, s níž hledá odpovědi 
na otázky, které si mnozí věřící z opatrnosti ani nekladou. Předpokládám, že 
podobně překvapí i čtenáře knihy Rozhodni se pro risk. 

Farnice z Dolních Bojanovic na otázku, jak vzpomíná na biskupa 
Esterku:

Otec Esterka byl poprvé vpuštěn do ČR v květnu 1983. Při jeho druhé 
návštěvě, myslím, že to bylo na podzim téhož roku, byla uspořádána tajná 
beseda s mládeží v jedné búdě. Tam nám o. Petr vyprávěl o tom, jak utekl a o 
beznaději, kterou prožíval v uprchlickém táboře. Poté nás informoval o jeho 



5

Mons. Dušan Hladík laureátem ocenění Gratias agit

Člověk, který pomáhá zachovávat český jazyk a kulturu – Mons. 
Dušan Hladík laureátem ocenění Gratias agit

Vyznamenání za šíření dobrého jména ČR v zahraničí

Celý článek si můžete přečíst na našich webových stránkách - 
www.czechchurch.org

současném působení na vysoké škole - učil morálku a dotýkal se otázek sexu 
a víry. Také pořádal “poradnu” pro mladé manžele. Pokud měl pár nějaké 
neshody, uspořádal s nimi setkání a poslouchal, co jim na protějšku vadí a 
pak to tomu druhému překládal do řeči muže nebo ženy. Prostě vysvětloval 
rozdíly mezi mužským a ženským chápáním stejné věci. I my jsme mu poté 
kladli, zpočátku jen zdrženlivě, už otevřenější otázky, které nás zajímaly. Pro 
některé to bylo poprvé, co mohli s kvalifi kovanou osobou o takových věcech 
mluvit.

Touto cestou posíláme pozdrav biskupu Esterkovi také my. 
Přejeme mu zdraví a Boží požehnání do jeho dalšího působení.
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Oslava 20. výročí biskupského 

svěcení Petra Esterky

22. září 2019 jsme oslavili 20. výročí biskupského svěcení Petra 
Esterky. Akce se konala v zahradě našeho českého Velehradu v 
Los Angeles. Slavnostní 
mši svatou sloužil Mons. 
Hladík za pomoci biskupa 
Esterky a otce Kříže. 
Následovala výborná 
domácí večeře (Vepřo, 
Knedlo, Zelo) a pečivo. 
Mons. Hladík pronesl 
přípitek na počest 
mnohaleté oddané služby 
biskupa Esterky naší české 
komunitě a to nejen tady 
v Kalifornii, ale i po celém 
světě.
Ještě jednou blahopřejeme!
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Dopis prezidentů rady Velehradu 

Máme pro vás dnes radostnou zprávu. Dne 10. září dostal biskup 
Peter Esterka dopis od biskupa Malého, že se našel kněz, který je 
k dispozici a má dlouholeté zkušenosti s krajanskými farnostmi v 
zahraničí. 

Jmenuje se páter Libor Švorčík. Pochází z Olomouce ale od roku 
1999 žije v Kanadě. Jeho stručný životopis a fotografi i najdete na 
straně 9.

Dříve než u nás může nastoupit, tak mu musíme zařídit vízum 
do US (Religious Visa R1). Biskup Vann z diecéze v Orange nám 
přislíbil pomoc tím, že se petice podá s jejich záštitou, a také máme 
k dispozici jejich imigrační právní oddělení. Podali jsme všechny 
vyžádané dokumenty za Velehrad i za otce Libora a čekáme na další 
krok v asi dlouhém procesu.  

Rádi bychom, aby otec Libor tu mohl být už na vánoce, a proto 
podáme aplikaci s žádostí o urychlené vyřízení. Tak prosíme o vaše 
modlitby, aby se proces nekomplikoval a byl vyřízen pozitivně. 

Protože ani vládní ani právnické poplatky nejsou malé, 
celá záležitost bude stát přibližně $5,000. Proto bychom náš 
vděk a podporu mohli vyjádřit i fi nančně. Pokud se chcete 
zúčastnit mimořádné sbírky, tak pošlete šek na VCCCM 
s poznámkou “R1 vízum” nebo “otec Libor” (podrobnosti 
na předposlední straně Věstníku) nebo jej přineste na příští 
krajanskou mši svatou.  

Za celou radu „Pán Bůh zaplať”. 

Petr Peterka 
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Pavlína Osičková, příbuzná biskupa Petra Esterky,
v současné době navštěvuje 
a pobývá u pana biskupa. 
Společně spolu tráví spoustu 
času a přitom si Pavlína také 
užívá teplého počasí jižní 
Kalifornie.

Libor Švorčík - Životopis

16.7. 1962  Olomouc – narození (jako druhý z pěti 
detí, rodiče Jindřich a Ludmila už nežijí. Nejstarší 
bratr Jindřich je rovnež knězem -  v Příboru na 
Moravě. Sestra Pavla – 4 děti, její dvojče Jana – 
2 děti, nejmladší bratr Vít – 4 děti. Všichni na 
Moravě v Olomouci).

1977 – 1981 Gymnázium v Uničově
1981 - 1983 Nástavba na Střední průmyslové škole železniční v České 
Třebové
1983 - 1988 Zaměstnanec Československých státních drah (výpravčí, 
signalista, traťový dělník)
1988 - 1991 Teologická fakulta v Litoměřicích
1991 - 1994 Teologická fakulta v Praze, 6. srpna 1994 - vysvěcen na jáhna
1994 - 1995 Kaplan – jáhen Chomutov
1995 - 1996 Washington D.C. – Christ House – společenství starající se o 
bezdomovce
14.září 1996 Knežské svěcení v Litomeřicích
1996 -1998 Duchovní správce farnosti Liběšice u Žatce
1.leden 1999 - 30.listopad  2016 Toronto – sv.Václav
1.prosinec 2016 - 30.listopad 2019 Orillie - Guardian Angels Church
1.prosinec 2019 - Kalifornie
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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
+ Charsky Familly - Evelyn M Holicky Puhala
+ Raymond Dvorsky (death anniversary 10.18.) - Marie & George  
       Dvorsky
+ Luboš Jednorožec - manželka Milada
+ Vlastimil a Maruška Kubicovi - Milada Jednorožec
+ James Louda - manzelka Hana Louda
+ rodina Smolíkova - Hana Louda

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Říjen 2019

Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k 
novému rozkvětu misií.

Všeobecný úmysl: Misijní jaro církve

MĚSÍC ŘÍJEN 2019

Úmysl měsíce od 
Papeže Františka

Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech 
Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh 
stačí pro naplnění života.

Národní úmysl:
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Září 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: $1629; Poštou: $310
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 310.396.8781

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 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


