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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU 
bude mše svatá v sobotu 23. listopadu v 16:00 hod., kterou bude 
sloužit otec Kříž 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 24.prosince ~ LA 25.prosince ~ SF ... 

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 24. listopadu ve 14:15 hod., kterou bude 
sloužit otec Kříž 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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Dívejme se očima víry
Pavel volí to, že vstoupí s tímto městem do familiárnosti a tudíž 
začne navštěvovat nejdůležitější místa a osoby. Jde do synagogy, 
symbolu života a víry, jde na náměstí, symbolu občanského 
života, a jde na Areopag, který je symbolem politického a 
kulturního života. Setká se s židy, epikurejskými a stoickými 
fi losofy a mnohými dalšími.

Po zkouškách, které Pavel prožil ve Filipech, Tesalonice a 
Beroji, přistává v Aténách, srdci Řecka. Toto město, které žilo 
ve stínu staré slávy, si i přes přicházející politickou dekadenci 
ještě uchovávalo primát kultury. „A zde, když apoštol shledal, 
kolik modlářství je v tom městě, se velmi znepokojil. Toto střetnutí se s 
pohanstvím ho ale nevedlo k útěku, ale vybídlo ho, aby vytvořil most, 
a hledal cesty, jak vést dialog s touto kulturou,“ uvedl papež 
František v úvodu své katecheze.

Středeční audience pokračovala cestou knihy Skutků apoštolů, 
tentokráte ze 17. kapitoly a nesla název „Toho, koho takto 
uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. (Sk 17,23) Pavel na 
Areopagu: příklad inkulturace víry v Aténách.“

Papež František:
Buďme staviteli mostů

Střet s kulturou modlářství
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Autor článku:Radka Blajdová
Článek v plném znění najdete na www.cirkev.cz

Tímto způsobem pozoruje Pavel kulturu a prostředí Atén a 
vychází přitom z „kontemplativního pohledu“, kterým objevuje 
„toho boha, který přebývá ve svých domech, na svých cestách 
a na svých náměstích“. Pavel se nedívá na město Atény a 
pohanský svět nepřátelskýma očima a jakousi zatvrzelostí, ale 
dívá se na ně očima víry. „A toto nás vybízí, ptát na náš způsob, 
jakým se díváme na naše města: pozorujeme je s lhostejností? S 
pohrdáním? Nebo s vírou, skrze kterou rozpoznáváme Boží děti 
uprostřed anonymního davu?“ vybídl Svatý otec k zamyšlení.

Staňme se budovateli mostů
„Pavel se rozhoduje pro pohled, který ho vede k překlenutí propasti mezi 
evangeliem a pohanským světem. V srdci jedné z těch nejslavnějších 
institucí antického světa, na Areopagu, realizuje podivuhodný příklad 
inkulturace poselství víry: zvěstuje Ježíše Krista těm, kteří uctívají 
modly, a nedělá to tak, že by na ně útočil, ale sám se stává mostem, 
budovatelem mostů,“ pokračoval dále papež.

Za výchozí bod si Pavel zvolí oltář města, který je věnovaný 
„neznámému bohu“, a vyjde z této „zbožnosti“, aby empaticky 
vstoupil do kontaktu se svými posluchači. Vyhlašuje, že Bůh „žije 
mezi obyvateli tohoto města“, kteří ho nepoznávají, a neskrývá se 
těm, kteří ho hledají upřímným srdcem, třebaže tak činí tápavě. 
A právě tuto přítomnost jim chce Pavel odhalit: „Koho takto 
uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji.“ (Sk 17,23).

Snažme se o inkulturaci víry s jemností
„Ptejme se také dnes Ducha Svatého, žádejme Ho, aby nás 
učil stále budovat mosty s kulturou, s těmi, kteří nevěří nebo 
věří jinak než my. Prosme o schopnost inkulturovat s velkou 
jemností poselství víry, dívejme se na ty, kteří Krista neznají, 
kontemplativním pohledem, pohnuti láskou, která rozehřeje i ta 
nejzatvrzelejší srdce,“ ukončil Svatý otec svoji katecheze na 17. 
kapitolu knihy Skutků apoštolů.
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~Slavnost Ježíše Krista Krále~

Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích 
Nového zákona, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako 
dlouho očekávaný král Židů (Mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. 
„Pán“) je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan 
přiznává Ježíši Kristu nad svým životem

Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskokatolického liturgického 
kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém 
mezidobí.

Jedná se o svátek poměrně nový. Tuto 
slavnost totiž zavedl papež Pius XI. 

encyklikou Quas primas z 11. prosince 
1925 jako vyvrcholení Jubilea, 
které se toho roku slavilo. Ve své 
encyklice “Quas primas” osvětlil 
Kristovu královskou vládu, která 
zahrnovala a dále zahrnuje nutně 

také povinnost katolíků dělat 
všechno, co je v jejich moci, aby bylo 

dosaženo tohoto ideálního stavu:”Je 
povinností, aby svou aktivitou a činností 

urychlili a úspíšili tento návrat (Kristova 
království).” Papež Pius XI. také vysvětlil, že zavedení slavnosti Krista 
Krále má za cíl vytvořit účinný protilék proti moru, který zachvátil 
lidskou společnost. Tento mor naší doby je laicismus se svými bludy a 
svými bezbožnými podněty.

Tato slavnost v závěru liturgického roku poukazuje na to, že Kristus 
Vykupitel je Pánem dějin a času, jemuž jsou podřízeni všichni lidé a 
všechno stvoření. On je Alfa a Omega. Ježíš sám kategoricky potvrdil 
svou královskou moc před Pilátem: Na jeho otázku”Ty jsi král?” 
božský Vykupitel odpověděl: “Ano, já jsem Král” (Jan 18,37).

Jeho království, vysvětluje dále Pius XI., „jakožto zásadně duchovní a 
vztahující se na duchovní věci, stojí jedinečně proti království satana a 

V roce 2019 slavíme 24. listopdau

J
slav

e

d
pov



6

mocnostem temna. Království, o kterém Ježíš mluví v evangeliu, není 
tedy z tohoto světa, to znamená, nemá svůj původ od lidí, ale pouze 
od Boha. Kristus nemá na mysli království založené na moci zbraní, 
nýbrž na síle Pravdy a Lásky (ne náhodou říká Pilátovi, že kdyby jeho 
království bylo z tohoto světa, bojovalo by, aby nebyl vydán židům). 
Lidé do něho vstupují tím, že se v pokání připravují na víru a křest, 
který působí opravdové vnitřní znovuzrození.

Pius XI. pokračuje, že tento Král od svých poddaných žádá „nejen 
ducha odloučeného od bohatství a pozemských věcí, ukázněnost 
mravů a hlad a žízeň po spravedlnosti, ale také, aby zapřeli sami sebe a 
přijali kříž“. Toto království, i když je mysticky již přítomné, najde své 
naplnění na konci časů při druhém Kristově příchodu, až přijde jako 
nejvyšší Soudce a Král soudit živé i mrtvé a jako pastýř oddělí „ovce 
od kozlů“ (Mt 25,31n). Jedná se o skutečnost, kterou zjevil Bůh a kterou 
Církev vždy vyznávala. Svým druhým příchodem Kristus obnoví 
všechny věci, učiní „nové nebe a novou zemi“ (Zj 21,1), setře a utěší 
každou slzu, navždy vyhladí hřích smrt a všechnu nespravedlnost z 
tváře země. V tomto království bude vysvobozeno i všechno stvoření z 
otroctví a porušenosti a bude mít účast na slavné svobodě Božích synů. 
Proto křesťané v každé době vzývají Otce, aby přišlo jeho království, a 
modlí se tak zvláště v době adventní, když zpívají s liturgií: „Maraná 
tha“, to znamená„Přijď, Pane“, aby tak vyjádřili svou horoucí touhu 
po parusii - druhém příchodu.

Pius XI. ovšem poznamenává, že je na omylu každý, kdo by chtěl upřít 
Kristu – člověku jeho moc nade všemi pozemskými věcmi, protože 
„přijal od Otce absolutní právo nade vším stvořením“. Nicméně, 
upřesňuje papež, dokud byl Kristus zde na zemi, zdržoval se zcela od 
výkonu své královské moci a dovoloval, aby „ti, kteří ji mají, ji také 
náležitě vykonávali“. Jeho moc zahrnuje všechny lidi. To vyjádřil jasně 
již papež Lev XIII. v encyklice Annum sacrum z 25. května1899, ve 
které připravoval lidstvo na zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
ve Svatém roce 1900.

Člověk, který neuznává Kristovo království v dějinách a odmítá 
se podřídit pod jeho jho, které je sladké, a pod jeho břímě, které je 
lehké, nebude moci dojít spásy ani najít pravý pokoj, protože zůstane 



7

Dne 14. listopadu oslavíme 84. narozeniny 
našeho duchovního vůdce a otce biskupa 
Petra Esterky.

Prejeme Vám pozehnané 84. 
narozeniny!

ˇ ˇ

Prejeme Vám vsechno 
nejlepsí a mnoho dalsích 
stastných let. Necht 
Vás Bozí láska, milost 
a milosrdenství provází 
dnes a na vzdy.

ˇ ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ

´ ´
ˇ

zdroj: www.fatym.com

obětí vášní, nepřátelství a nepokojů. Jedině „Kristus je pramenem 
soukromého i veřejného zdraví“, říkal Pius XI. „V nikom jiném není 
spásy a není pod nebem jiného jména, které bylo dáno lidem a ve kterém 
mají být spaseni“ (Sk 4,12). Jestliže lidstvo nehledá Jeho Království a 
Spravedlnost, stojí tváří v tvář různým -ismům, které ponižují člověka 
a ďábelsky degradují lidskou důstojnost ve jménu falešného sociálního, 
ekonomického a kulturního pokroku.
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Dana Matula passed away peacefully on October 19, 2019.  She 
was born on April 29, 1927 in Slovakia. She married Jerry Matula 
in Sao Paolo, Brasil on November 7th, 1951. After spending many 
years in Brasil, Jerry and Dana moved to Massachusetts, where 
her husband began his career in engineering. They later moved to 
Southern California, where they were reunited with many of their 
Czech/Slovak-Brasilian friends.
In California Dana worked for the infamous Shelby Motors for 

nearly three decades as one of the bookkeepers/accountants. 
She enjoyed her career with her colleagues, and even after her 
retirement, Dana continued to share stories about her career with 
Shelby Motors. 
Dana truly enjoyed traveling not only throughout the United 

States but enjoyed traveling the globe, and one of her favorite 
places was Australia. Her two greatest passions were rock hunting 
and helping the helpless in regards to animals especially cats. 
She leaves behind relatives and friends from Europe, Canada, 

and throughout many parts of the US. Dana will be remembered 
by her strength, tenacity and her will to do it her way. Before 
her passing she asked that donations be made on her behalf to: 
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
(ASPCA).
Dana’s remains will be scattered off of Catalina Island according 

to her wishes and in the same area as her late husband’s remains.

IN LOVING MEMORY

Dana Matula

4.29.1927 ~ 10.19.2019 

Remembering a life of adventure and 
perseverance



Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné 
náboženské skupiny sdílejí tentýž životní prostor, zrodil 
duch dialogu, setkávání a smíru.

Všeobecný úmysl: Dialog a smíření na Blízkém východě

MĚSÍC LISTOPAD 2019

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a 
my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Národní úmysl:

9

Listopad je měsícem díkuvzdání
za všechno to dobré, kterého se nám 
během roku dostalo. Děkujeme ti, Bože, 
především za náš život, za naše zdraví a 
mnohé další dary, jako jsou děti, možnost 
žít ve svobodném světě .... Děkuji také 
Vám všem, kteří pomáháte udržet naší 
misii při životě a službě.
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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
+Karel Novak - dcera Irene
+Dana Matula (19 října, 2019) - přátelé
+Luboš Jednorožec - manželka Milada
+Petr Macaj - manželka a synové
+rodina  Ulrich, rodina Wimmer, Ing Milan Simanek - Marie, Jana 
Veronika
+Robert a Květa Dvořáček - Dcera Genie
za živé a zemřelé Frolíkovi, Zrzaví, a Štíchovi - Aška, Jim a Láda
+Jířínu Jordánovou - manžel Pavel Jordan
+Hrusecky Family - Evelyn M Holicky Puhala

The Catholic Church dedicates the entire month of November to praying 
in a special way for the Holy Souls in Purgatory. The Holy Souls (also 
called the Faithful Departed) are members of the Church who await 
the purifi cation of their souls before joining the saints in heaven for all 
eternity. Specifi cally, they are referred to as the Church Suffering (the 
saints in heaven are the Church Triumphant, and the faithful on earth 
are the Church Militant).The poor souls in purgatory cannot pray for 
themselves or do anything to hasten their entrance into heaven, but we 
can and ought to pray for them as an act of charity. The feast of the Holy 
Souls is November 2nd.

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Listopad 2019
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Říjen 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: $1033; Poštou: $535; Otec Libor visa fund $1200
Online dary: $200

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


