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sv.Jakuba v San Diegu – sv. Františka v San Francisku - sv.Cyrila a Metoděje v Los Angeles

Kalifornie ~ Březen 2020

Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA BOHOSLUŽBY
V SAN DIEGU
bude mše svatá v sobotu 14. března v 16:00 hod., kterou bude
sloužit otec Libor Švorčík v St John’s Parish Hall, 4005 Normal St,
San Diego, CA 92103, na rohu Normal St. a Lincoln Ave. Beseda a
pohoštění následují.

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 15. března ve 14:15 hod., kterou bude
sloužit otec Libor Švorčík v Polskem Centru, 3999 Rose Drive,
Yorba Linda, CA 92886. Po mši svaté následuje Josefovská zábava
v 15:30hod. Více informací najdete na straně 5.

V SAN FRANCISKU
mše svatá v březnu nebude. Naše další mše v SF bude 19. dubna.

Příští Mše sv. budou:
SD 11.dubna ~ LA 12.dubna (Velikonoce) ~ SF 19.dubna
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Milí krajané, sestry a bratři !
Opět Vás všechny srdečně zdravím .
Chci Vám ze srdce poděkovat za milé
přijetí mezi Vámi zde v Kalifornii. Bylo
opravdu milé se s některými s Vámi
setkat osobně při slavení mše sv. v San
Diegu a zde v Los Angeles (Orange) a
při následném pohoštění. Vím, že pro
některé z Vás je velmi obtížné přijíždět
na naše společné mše sv. , proto bych
Vám chtěl nabídnout, že bych přijel já za Vámi. Velmi rád Vás
navštívím, prosím, ozvěte se buď telefonicky (714-524-0092) a
nebo e-mailem: libor@hotmail.com.
Velmi Vás také prosím, abyste se ozvali, pokud máte nějaké
připomínky a nápady k činnosti a oživení našeho centra
Velehradu i komunit v SD a v SF, k našemu Věstníku či k mé
službě. Velmi se teším na Vaše připomínky a názory. Předem Vám
děkuji ….
Chtěl bych Vás pozvat na naše další slavení Mše sv. v tomto
měsíci. V San Diegu je mše sv. naplánována na sobotu 14.března
v 16.00 hod. a v Los Angeles na neděli 15. března ve 14.15 hod. Po
této mši sv. jste zváni při dobré živé muzice, dobrém jídlu, pití a
tanci oslavit svátek Sv. Josefa. Těším se na Vás !!!
Závěrem bych Vám i Vašim rodinám a blízkým chtěl popřát
krásné, radostné a požehnané prožití Postní doby. Kéž běhěm
tohoto postního putování dokážeme udělat aspoň malý krůček
blíže k Pánu Bohu. Kež se necháme inspirovat slovy sv. Otce
Františka a také vírou a životem sv. Josefa, světce tohoto měsíce.
Pán Bůh nám žehnej a ochraňuj nás !
Váš P.Libor
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Slavnost sv. Josefa – 19. března
ŽIVOTOPIS
Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván
mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila
zázračně počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl
snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto
je tato cesta plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života
ve spojení s Bohem.
Evangelia zmiňují svatého Josefa od zasnoubení s Pannou Marií přes
betlémské události až po hledání dvanáctiletého Ježíše v chrámě.
O jeho smrti Bible sice nemluví, ale usuzuje se, že zemřel před
Ježíšovým veřejným vystoupením: není už např. zmiňován na svatbě
v Káně Galilejské.
Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit
znamená připustit všechno, co od Boha přichází a někdy i všeho zanechat, všechno nechat běžet a všechno opustit. Jen nikdy nepřipustit,
že by Bůh opustil toho, kdo se na něj spolehne. Jan Pavel II. jeho víru
přirovnal k víře Abrahamově, pro postoj naprosté odevzdanosti Boží
prozřetelnosti. V tom nám má být vzorem. A tato víra s láskou vůči
Bohu i lidem byla uskutečňována v lásce k jeho snoubence a byla
základem všech dalších ctností.
Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny spravedlnost,
poslušnost a ochota k službě. Spravedlnost je míněna především ve
vztahu k Bohu. Jak současný svatý otec řekl, dnes je velmi potřebné
objevit znovu hodnotu prostoty a poslušnosti, respektování a láskyplného hledání Boží vůle (jaké vidíme u Josefa). Svatý Josef žil ve
službě své snoubence a Božímu Synu. Stal se tak pro věřící výmluvným svědectvím, že “kralovat” znamená “sloužit”.
SV.JOSEF JE PATRON Čech (od r.1654) i jiných zemí, posléze
celé církve, jmenovitě zvláště karmelitánů; manželů a křesťanských
rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v panenství..; dělníků,
řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků,
vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je vzýván při očních
onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové
nouzi a zvláště je patronem dobré smrti.
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ÿHVNiNDWROLFNiPLVLHY/RV$QJHOHV

Vás Srdečně Zve Na

Josefovskou Zábavu
9QHGďOLEĢH]QDRGGRKRG
SRPåLVYDWpNWHUi]DĀtQiYHKRG
93ROVNpP&HQWUX
5RVH'U<RUED/LQGD&$

Příjďte se pobavit při živé české a slovenské hudbě.

Vstupné Zdarma!
SURVtPSĢLQHVWH
QďMDNìGH]HUWNH
NiYď

+UiWD]StYDWQiPEXGH
99%$1',YDQDD9ODGLPtU9iFKRYL
]ÿHVNpUHSXEOLN\

7UDGLĀQtMtGOR YHSĢRNQHGOR]HOR
QHERSiUN\ DSLWtEXGHGRVWXSQpNH
NRXSL

3RUFHMVRXOLPLWRYDQp3URVtPHREMHGQHMWHVLMtGOR
GRSĢHGXQDWHOĀ $QQD 
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Rada Papeže Františka pro postní
dobu: Položte telefón, otevřte Bibli
Autor: Hannah Brockhaus
Vatikán, 26. února, 2020
Papež František ve
středu naléhal na
katolíky, aby využili
období postní doby,
aby strávili méně
času ponořeného do
řečí a hluku světa
prostřednictvím
televize a jejich
telefonů a aby strávili
více času v tichu a v
rozhovoru s Bohem.
“Půst je ten pravý čas, k vytvoření místa pro Boží slovo.” Je čas
vypnout televizi a otevřít Bibli. Je čas se odpojit od mobilního
telefonu a připojit se k evangeliu, “řekl papež 26. února.
Toto kajícné období, pokračoval, je také čas pracovat na vzdání
se pomluv, pověstí a zbytečného vedení řečí, namísto toho se
zaměřovat na to, že se oddáš Pánu, který strávil 40 dní v poušti v
půstu a modlitbě.
Během postní doby nás Ježíš „volá do pouště“, vysvětlil František.
Ježíš „nás vyzývá, abychom naslouchali tomu, na čem záleží.
Ďáblovi, který ho pokoušel, odpověděl: „Člověk nežije jen chlebem,
ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“
“Stejně jako chléb, více než chléb potřebujeme Boží slovo, musíme
mluvit s Bohem: musíme se modlit,” naléhal.
Na své týdenním obecné audienci, která padla na Popeleční
středu, se papež František zamyslel nad „pouští“ postní doby
a jak kontrakulturním je strávit čas v tichu, daleko od hlučnosti
moderního života.
“Žijeme v prostředí poskvrněném příliš mnoho slovním násilím,
mnoha urážlivými a škodlivými slovy, které internet rozšiřuje,”
vysvětlil.
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“Jsme zaplaveni prázdnými slovy, reklamami, různými zprávami.”
Zvykli jsme si naslouchat všemu o všech a riskujeme, že vklouzneme
do všednosti, která ničí naše srdce. “
V tomto hluku „se snažíme rozlišovat hlas Pána, který k nám mluví,
hlas svědomí, dobra,“ řekl papež.
Podle Františka se „poušť“ postní doby, kde můžeme hovořit s
Pánem, stává životodárným místem.
Uznal, že není snadné si vytvořit v srdci prostor pro ticho, ale vyzval
všechny, aby si sebe představili v poušti, obklopené velkým tichem,
„bez šumu, kromě větru a dechu“.
“Absence slov vytváří prostor pro další Slovo, Slovo Boží,” řekl.
Papež František znovu poukázal na obraz pouště a řekl, že si
vzpomíná, co je podstatné, a jak často se lidé v životě obklopují
mnoha zbytečnými věcmi.
“Pronásledujeme tisíc věcí, které se zdají být nezbytné a ve
skutečnosti tomu tak není.” Jak dobré by pro nás bylo zbavit se tolika
zbytečných realit, znovuobjevit, na čem záleží, najít tváře lidí kolem
nás! “ naléhal.
“Modlitba, půst, milosrdenství: tady je cesta do postní pouště.”
Samota pouště nám také připomíná osamělé a opuštěné lidi kolem
nás, řekl, že „cesta v postní poušti je cestou lásky ke slabším“.
Také řekl, že půst je způsob, jak hledat jednodušší život tím, že
se vzdává zbytečných, marných věcí. Varoval však, že nejde o
„hubnutí“.
“V poušti člověk najde intimitu s Bohem, lásku Pána,” uvedl. “Cesta,
která nás vede od smrti k životu, se otevírá v poušti.” Vcházíme do
pouště s Ježíšem, jdeme si užít Velikonoc… “

“Mějte odvahu.”

zdroj (EN): www.catholicnewsagency.com / překlad do CZ: editor Věstníku RD
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Úmysl měsíce od Papeže Františka

MĚSÍC BŘEZEN 2020
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a
rostla v jednotě.

Národní úmysl:
Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým
zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.

Modlitba ke svatému Josefovi:
Svatý Josefe, při nás stůj,
dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.

Budiž strážcem všeho statku,
nedej místa nedostatku.
Uč nás Boha milovat,
hříchu se vždy varovat,

Ať se láska, svornost množí,
bychom žili v bázni Boží.
Ve ctnostech vždy prospívali
a do nebe se dostali.

ať jsme živi zde na světě,
jako tys žil v Nazaretě
s Marií a Ježíšem
na věky věků. Amen.

Tak dnes k tobě voláme,
a tvou lásku žádáme.
Přijmi klíče našeho domu
odvrať od nás vždy pohromu.
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První Mše Svatá s Otcem Liborem
23. února 2020 v Los Angeles
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ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Březen 2020

+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
+Luboš Jednorožec
+Rodinu Jednorožec
+Rodiče Václava a Miladu Vilímkovi
+Rodinu Rákosníkovu
+Ellenu Macháčkovou - manžel Victor Macháček
+Libuši Pelc - Anna Zemánek

Finanční zpráva misie za rok 2019 bude zveřejněna v příštím
čísle Věstníku.
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Únor 2020
Podle praxe amerických farností budeme zveřejňovat pouze celkovou
částku ze všech sbírek. Nebudeme zveřejňovat zprávu o příjmech
jednotlivých misií ani o výdajích. Celková zpráva o hospodaření misie
v roce 2019 bude v dubnovém Věstníku. Pokud máte nějaký dotaz,
zavolejte,prosím, na číslo P.Libora 714-524-0092. Děkujeme Vám za
pochopení.

Sbírka: $1.271,00; Poštou: $325; Online dary: $0
Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
Dbejte prosím, aby Vaše šeky odpovídaly jménu našeho účtu: Velehrad
California Czech Catholic Mission (nebo VCCCM). Naše banka již
nebude přijímat šeky bez označení Velehrad nebo VCCCM v kolonce
příjemce.

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když jí budete
podporovat také finančně!
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 P. Libor Švorčík, 714 524 0092.

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
P. Libor Švorčík
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870
www.Czechchurch.org
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California

Tel:(714) 524-0092
libor@hotmail.com

SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

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

LOS ANGELES
Předseda:

George Dvorsky

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

SAN FRANCISCO
VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing: Minutemen Press, 1600 S Anaheim Blvd, Ste D, Anaheim 92805
Design & Editing: Robert Dobes, dotconsulting.net, 310-294-9814
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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

4 Simple Steps to Earn Money from
the Czech Republic
and ReƟre with a Secure Steady Income

For InformaƟon 888-943-9960

Stania Rensberger

valdostalek@gmail.com
www.ValDostalek.com

San Diego 619-296-3910
srensberger@gmail.com

Pinnacle Pools, Inc.

Mluvite česky nebo slovensky?

Tel: 951-796-2792
Email: jjurecka76@yahoo.com
Construction, renovations, plastering,
installations, repairs, maintenance

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

PASADENA BESEDA

Příjdte mezi nás, každou druhou
sobotu v měsíci.

1 ~ 4 PM, 403 S First Ave.
Arcadia CA 91106
e-mail : pasadenabeseda@gmail.com

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.

