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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

Vzhledem k současné situaci a uzavření  kostelů VŠECHNY naše 
české plánované bohoslužby v měsíci dubnu jsou ZRUŠENY!  
Bohoslužby v květnu zatím zůstávájé v platnosti. (SD 16.května, 
LA 17.května, SF 24.května) Prosím, sledujte naše webové 
stránky pro aktuální informace: www.Czechchurch.org a nebo 
se informujte přímo u P.Libora a nebo koordinátorů jednotlivých 
missií. 

Po dobu uzavření kostelů jsou každou neděli vysílány Mše sv. v 
přímém přenosu z naší kaple na Velehradu přes internet. Bližší 
informace a návod, jak se můžete připojit naleznete na naší webové 
stránce a nebo na emailové adrese: petr@peterkafamily.com

Všichni jste srdečně zváni na následující bohoslužby v měsíci 
dubnu:

3. dubna – Křížová cesta - 18.00 hod.
5. dubna – Květná neděle - 10.00 hod.
9. dubna – Zelený čtvrtek – 18.00 hod. 
10. dubna – Velký pátek – 15.00 hod modlitba křížové cesty a 
velkopáteční obřady
11. dubna – Bílá sobota – 18.00 velikonoční vigilie
12. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páňe – 10.00 hod.
19. dubna – Neděle Božího milosrdenství – 10.00 hod.
26. dubna – 3. Neděle velikonoční – 10.00 hod.

MŠE SV. VYSÍLANÉ Z VELEHRADU.



Všechny vás srdečně zdravím z našeho Velehradu v Kalifornii. 
Prožíváme postní dobu, dobu, která je přípravou na Velikonoce. 
Prožíváme ji letos v atmosféře jako nikdy před tím. Můžeme říci, že ji 
prožíváme ve stínu ohrožení celého lidstva koronovirem, což je dnes 
téma č.1 na celém světě.

Dochází k různým opatřením. Určitě nesmíme nic podceňovat, ale 
zároveň nesmíme ztrácet důvěru v přítomnost živého Pána Ježíše. 
V této nelehké době si můžeme a máme uvědomit, že nejsme pány 
života.

Ano, dnešní doba je pro nás velkou zkouškou a zároveň výzvou. 
Výzvou k zamyšlení, výzvou, abychom se znovu a úplně odevzdali 
do Boží milující náruče. Abychom obnovily důvěru k Němu, 
abychom Bohu odevzdali vše co prožíváme, naše obavy, strachy, 
naše blízke a rodiny, celé lidstvo, celé stvoření. Pán Bůh své stvoření 
nikdy neopustil, byli jsme to my, boží stvoření, které se vzdálilo od 
svého Stvořitele.

Letošní postní doba a letošní slavení Velikonoc v domácím 
prostředí nás tedy zvlaštním způsobem vybízí k prohloubění 
našeho osobního vztahu se vzkříšeným Ježíšem. Z  hloubi srdce 
nám všem přeji, ať se nám to daří.

Chci vás ujistit, že na vás všechny denně myslím při slavení mše sv. a 
ve svých modlitbách.

Přeji vám i všem vašim blízkým požehnané a co nejpokojnější 
prožití Velikonoc. Kež nás každodenní setkávání s živým Ježíšem 
posiluje a obnovuje naši víru, naději a lásku!

Pán Bůh nám všem žehnej a ochraňuj nás!

Váš P.Libor

P.S. A ještě bych vás chtěl pozvat na společné slavení nedělních 
bohoslužeb a celého svatého týdne zde v kapli našeho Velehradu.
Bohoslužby jsou přenášeny přes internet, prosím, podívejte se na 
str.2. A nenechte se prosím odradit zdánlivou složitostí připojení.      
Když jsem to zvládl já, určitě to zvládnete i vy �    �    �     ! L.

Milí přátelé, sestry a bratři !
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Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Kromě nemnoha odborníků to zřejmě nikdo nečekal. Rychle se šířící 
koronavirus, způsobující nemoc Covid 19, nás překvapil a zaskočil. A 
nemožnost stoprocentní obrany a ochrany v běžném životě je něčím, s 
čím v civilizovaných zemích jaksi nepočítáme.
Informací je snad až přes míru. To některé lidi velmi zneklidňuje, jiní 
na to reagují bagatelizací problému. A jiní zase hledají viníka. Jeden 
z nejhorších nápadů je obvinit Pána Boha, totiž říci, že to jsou jeho 
tresty.  (Čeho by tím asi dosáhl? A hlavně jakou představu o Bohu má 
ten, kdo takové názory šíří?)

Krize probouzí i dobrotu, solidaritu a obětavost
Stejně jako každá jiná krize, může i tato posloužit jako výzva a dar - k 
něčemu lepšímu, kvalitnějšímu a většímu. Uvnitř nás i kolem nás. Je 
potřeba se na vše podívat z perspektivy života - V rámci života je to 
jen velmi krátký úsek našeho omezení a zatížení. Současná situace 
měla začátek, bude mít i konec. Je to otázka zřejmě několika měsíců. 
A to není tak dlouhá doba na to, abychom ji nemohli zvládnout. Je to 
vlastně jen velmi krátká, i když intenzivní doba, kterou vystřídá zas 
doba jiná.
Vidina konečnosti této doby nám může pomoci se v ní neutopit, 
ale přelétnout ji a využít tento darovaný čas k něčemu novému a 
dobrému.

Abychom mohli lásku dávat, je třeba ji někde čerpat
Dobrému prožití může napomoci i všímavost ke svým možnostem a 
potřebám druhých. Je to čas, ve kterém bychom mohli oprášit lásku 
v nás, která je darem od Boha a dát ji k dispozici své rodině, svým 
blízkým, svému okolí. 
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Duchovní přijímání
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo 
z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Ježíše pod způsobami 
chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, 
prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme 
spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme 
něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus 
ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, 
jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se 

Je proto ale třeba být napojeni na pra-zdroj lásky, abychom měli 
odkud brát. Současná situace je tedy i výzvou a novou příležitostí 
obracet se k Bohu nejen se svým strachem, ale znovu přijmout to, že 
má každého z nás osobně rád, přivlastnit si ten VIP osobní vztah mi-
lovaného Božího dítěte a být u Něj ve vztahovém bezpečí. Kontakt s 
Ním je oázou, ve které můžeme nabírat síly. A tím vyvažovat nebez-
pečí vnější. Přes vědomí strachu tak lze  být dobré mysli. A z přijaté 
lásky jako odpověď na ni, volit takové reakce, které jsou láskou. K 
nám samým i k ostatním.

• budeme se dívat kolem sebe, abychom viděli, kdo od nás potřebuje 
pomoc;

• nevěnujeme se marným úvahám o tom „kdo za to může“;
• ač se nám do toho nechce, uvědomíme si plněji křehkost a 

zranitelnost naší civilizace i naší osoby a že “jsme jenom prach”;
• ač se nám do toho nechce, omezíme bezbřehé fascinované 

sledování zpravodajství a vyhradíme si více času na četbu bible, 
modlitbu a přebývání s Bohem i s našimi blízkými;

• celou současnou situaci budeme sledovat pod úhlem křesťanské 
naděje, která není jen nějakým laciným přesvědčením, že všechno 
dopadne „dobře“, ale je jistotou, že nás nic nemůže odloučit od 
lásky Kristovy: ani život, ani smrt,  ani nic přítomného, ani nic 
budoucího… (viz Řím 5,5; 8, 31-39)

Výzvy a inspirace pro křesťana

Se souhlasem převzato z www.vira.cz (redakčně upraveno)
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Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít i tyto 
modlitby:

Pane Ježíši Kriste,
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen 
jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď 
ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen
(Kancionál 042)

Nebo:

Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe
klaněli Otci v Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

s námi setkat přes naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, kudy za 
námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.

Zmrtvýchvstalý Ježíš není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby 
chleba a vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když 
se předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí 
a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed nich.“

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované 
vírou a milující touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé 
jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní 
přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí 
milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – 
přijímání této svátosti.
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Svatý týden - kratký průvodce
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm 
události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - 
Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.

Květná neděle
Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do 
Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské poslání. Velké množství 
lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi a volali: “Hosana - sláva 
-Synu Davidovu!...”

Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými ratolestmi. 
Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu, co není Boží, aby to, co Boží je, v 
nás zvítězilo.

Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den ustanovení Nejsvětější svátosti (Mše 
svaté) a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. 
Je to vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Ježíšovu pokoru a 
ducha služebné lásky bez ohraničení.

Velký pátek
Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt Božího Syna, 
způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost: naše vykoupení. 

Nepatrným projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš dnešní 
půst od masa a újmy v jídle.

Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil 
náš zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní 
kříže a tak Ježíše následovat. 

Bílá sobota
Bílá sobota je den, kdy se neslaví žádná bohoslužba. Věřící se 
scházejí k modlitbě u Ježíšova hrobu, rozjímají o sestoupení Krista 
mezi mrtvé a očekávají v modlitbě a postu jeho vzkříšení. Je to den 
tichého očekávání. Každý z nás si může uvědomit, jaké by to bylo, 
kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, kdyby posledním slovem našeho 
života bylo jen utrpení a smrt, bolest a hřích. Tím roste naše touha 
po živém Kristu a vděčnost za dar víry. Bílá sobota liturgicky končí 
západem slunce. Nastupující noc už patří obřadům velikonoční 
vigilie. pokračovýní na straně 8
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Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc, 
velikonoční vigilie

Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem 
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. 
Křesťan, který je včleněn do Krista - světla, se ovšem stává také celou 
svou bytostí pramenem světla pro ostatní.

Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, 
které Bůh vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši 
záchranu - spásu.

Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili 
s Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si 
uvědomujeme poslání, které z toho plyne.

Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho 
stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou 
jimi Tělo a krev velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám 
pokrmem na cestě až k branám věčnosti, k branám našeho Domova.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli 
“prvního dne po sobotě” (sobota byla podle židovského kalendáře 
posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží 
stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento 
den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle v roce je tedy “oslavou 
Velikonoc” - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského 
činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu 
zmrtvýchvstání.

Celý velikonoční týden od této neděle až do Svátku Božího 
milosrdenství se slaví jako jeden sváteční den, jako veliký den Páně, 
s radostí a vděčností. I na to je dobré si nechat čas, aby se radost z 
toho, že patříme Kristu, stala pro nás něčím, co utváří náš každodenní 
život.

Zdroj: www.pastorace.cz
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Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem 
závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je 
doprovázeli.

Evangelizační úmysl: Vysvobození ze závislostí

MĚSÍC DUBEN 2020

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, 
alkoholu, cigaretách, pornografi i nebo internetu 
– ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke 
svobodě.

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
+Luboš Jednorožec
+Raymond Dvorský - manželka Marie
+Ing. Ctibor Jelínek
Za naše rodiny
Za rodinu Kubíčovu
Za rodinu Hořejší
Za rodiny Škrob a Plachý

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Duben 2020
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Podle praxe amerických farností budeme zveřejňovat pouze celkovou částku 
ze všech sbírek. Nebudeme  zveřejňovat zprávu o příjmech jednotlivých 
misií ani o výdajích. Pokud máte nějaký dotaz, zavolejte,prosím, na číslo 
P.Libora 714-524-0092. Děkujeme Vám za pochopení. 

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.

P. Libor Švorčík
344 Koch Avenue   
Placentia, CA  92870

KONTAKTY MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Tel: (714) 524-0092   

Email: libor@hotmail.com
Facebook: CzechChurch in California 

Web: www.Czechchurch.org

SAN DIEGO

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Koordinátor: Petr Peterka

Koordinátor: George Dvorsky  

Tel: (858) 755-1578
Email: petr@peterkafamily.com

Tel: (310) 545-9302
Email: dngdvorsky@Verizon.net

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

Biskup Petr Esterka Tel:(714) 637-6789

Koordinátor:  Jan Dedek
Tel: (650) 321-9298

Email: jandedek@comcast.net

Březen 2020

Sbírka: $318; Poštou: $670; Online dary: $30
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.



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


