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PANNA MARIA – PRŮVODKYNĚ NA CESTĚ .....

PANNA MARIA JE NÁM BLÍZKÁ, ZVLÁŠTĚ 
V OBDOBÍ NEJISTOT A ZKOUŠEK

Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodegetria, 
„průvodkyně na cestě“, ( viz.titulni strana). Je pojmenován podle 
byzantského kostela v Istanbulu, který stál na trase karavan. Než 
se vůdci karavan vydali na nebezpečnou službu průvodců pouští, 
předstoupili před tento mariánský obraz a vyprošovali si Boží 
požehnání.

Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou rukou na něho 
ukazuje. Udává tak směr cesty. Maria totiž není cestou, cestou je sám 
Ježíš. Ona je ale znamením na cestě: „Udělejte, cokoli vám Ježíš 
řekne.“ Ne to, co říkají media či píší noviny. Dělejte to, co vám říká 
Ježíš ....

Panna Maria tou cestou sama šla....

Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma 
nazýváme otcem víry. A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát 
věřit a doufat „proti veškeré naději“.

Mariiným souhlasem Bohu „ať se mi stane podle tvého Slova!“ se 
mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila tím naprostou 
oddanost Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala 
prázdný šek!

Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a zmizela 
jakákoli znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které 
vypadaly, jako by se Bohu vymkly z rukou: zklamání Josefovo, které 
mu nemohla vysvětlit; pronásledování od Heroda a nucená emigrace; 
ztráta dvanáctiletého Ježíše a samozřejmě pronásledování Ježíše od 
předáků židovství a nakonec jeho ukřižování. A to jsou jen situace, 
které nalezneme v Písmu svatém. Určitě jich bylo daleko víc! Proto 
je nám Maria tak blízká, zvláště v období těžkých, nesrozumitelných 
životních zkoušek.

Se svolením zpracováno podle knihy: Vojtěcha Kodeta: “ Učednictví ”.
Redakčně upraveno.

(Kardinál Joachim Meisner)



prožíváme stále období, které se díky koronavirové pandemii jistě 
zapíše do dějin lidstva výrazným písmem. Při tom všem co nyní 
prožíváme, nesmíme ale zapomenout, že v těchto dnech především 
prožíváme období, které se už dávno do dějin zapsalo, období,ve 
kterém stále oslavujeme vítězství Ježíše nad smrtí a nade vším zlem, 
které kdy člověka potkalo a potkává, tedy i nad koronavirem...

Vstupujeme do jednoho z nejkrásnějších měsíců v roce, měsíce 
května. Je to měsíc, který je každoročně zasvěcen Panně Marii – 
Ježíšově a naší společné nebeské mamince. Ježíš, když visel na 
kříži, nám ji svěřil za Matku, která neustále pamatuje na svoje děti. 
Její péči nám připomíná i obraz, který ji popisuje jako “průvodkyni 
na cestě”(str.1 a 2). V dnešní době je mnoho nabídek a mnoho směrů, 
kterými se můžeme vydat. Maria tiše, ale jasně a srozumitelně ukazuje, 
co nám jako nebeská Matka přeje a doporučuje... Ukazuje na Ježíše a 
říka nám: “ Udělejte všechno, co vám řekne”.

Čas, i ten současný, je Darem Božím. Vše co prožíváme, můze být pro 
nás novou příležitostí a výzvou, abychom tak jako P.Maria, byli více 
vnímaví pro věci Boží, nejen pro věci lidské, pozemské ... “Udělejte 
všechno, co vám Ježíš řekne”. .....

“Mariánský” květen je ale také měsícem našich maminek. Kolik toho 
pro nás udělaly, kolik času nám obětovaly, jak veliká byla jejich láska.... 
Mnohokrát nám říkaly co a jak máme udělat, snažily se poradit a 
pomoci. A my jsme je tolikrát, k naší škodě, neposlechli... Jak jsme byli 
hloupí a nevděční ... “Den maminek” nám letos opět připomíná, že 
na poděkování a vyjádření vděčnosti maminkám není nikdy pozdě. 
A pokud už jsou naše maminky na věčnosti, můžeme se s nimi spojit 
v modlitbě a skrze toto spojení jim poděkovat, případně je poprosit o 
odpuštění všeho, čím jsme je kdy zarmoutili či zklamali.

Přeji vám všem požehnaný čas “mariánského” měsíce května, čas 
ztišení, a naslouchání Ježíši a tomu, co nám říká a co nám chce říci. A 
všem maminkám vyprošuji hodně Božího Světla, Síly a hlavně Lásky k 
naplňování jejich nelehkého poslaní ... VŠECHNO nejlepší maminky !

Pán Bůh nám všem na přímluvu Panny Marie žehnej a ochraňuj nás!

     Yours Fr.Libor

Milí krajané, milí přátelé,
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Maminčino teplo domova …
Jestli si při vzpomínce na dětství něco opravdu pamatuji, pak je to 
zima. Bydleli jsme v domku, kde nebyl vodovod ani ústřední topení. 
Topilo se v kamnech a teplo velmi rychle unikalo z kuchyně. To byla 
jediná místnost, kde jsme topili, protože se s uhlím muselo šetřit. Po 
návratu ze školy jsem se klepala zimou. Bála jsem se sama zatopit, 
abychom nevyhořeli. Mou záchranou byl návrat maminky. Když 
přišla z práce, rychle vybrala popel, podpálila a za chvíli bylo doma 
zase útulno.

V zimě jsme vstávali do promrzlé ložnice. Když jsem ale vešla do 
kuchyně, v kamnech plápolal oheň a nikdy nechyběl hrnec s teplou 
bílou kávou nebo čajem a na stole rohlíky nebo chléb. Maminka už 
byla v práci a nám dětem jakoby v těchto věcech zanechala vzkaz:
„Miluji vás. Proto jsem se snažila, abyste pocítily, jak krásné je 
teplo domova...“ Na tyto momentky ráda vzpomínám. Žili jsme 
velmi skromně. Ale ve chvíli, kdy byla s námi maminka, nám bylo 
dobře, doma bylo útulno, povídali jsme si, smáli jsme se a cítili 
jsme se šťastni. V podstatě to bylo štěstí za pár korun...

Dnes mají mnohé děti přepychový byt, o teplo není nouze, jídla 
tolik, že ho ani nesnědí. Apřitom některé z nich cítí chlad. Protože 
to největší teplo nepochází od ústředního topení, spousty hraček, 
značkového oblečení nebo drahého mobilu. Ale z lidských srdcí, z 

lásky, kterou můžeme 
rozdávat i přijímat. 
Co kdybychom i dnes 
vytvořili doma takové 
skromné, a přesto 
nádherné teplo, teplo 
plné porozumění a lásky?

Starost rodičů
Nedávno mi moje maminka řekla: „Když porovnám, jak moc se 
věnujete svým dětem a co všechno jim dopřejete, mám neustálý 
pocit viny. Vyčítám si, že jsem vám nemohla dát tolik, co dopřejete 
vy mým vnoučatům. Ani jsem neměla čas na to, abych se vám tolik 
věnovala. Celý život mě to trápí. Připadám si, že jsem nedokázala být 
dobrou matkou...“ A rozplakala se.

H.M. www.dobrejitro.cz
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 (Cesta vděčnosti / Cesta odcházení, Advent-Orion 2012)

Nechápala jsem to, co mi právě řekla. Nikdy jsem nepociťovala, že 
by ta sedřená žena byla špatnou matkou. Prostě dřív se žilo jinak. 
Chodili jsme skromně oblečeni a maminka přešívala a přeplétala, 
co se dalo, aby nás tři děti oblékla. Jedlo se skromně – maso bývalo 
jen v neděli. A maminka dřela na zahrádce, aby pro nás vypěstovala 
nejen brambory a zeleninu, ale i jahody nebo maliny na smlsnutí. Na 
výlety se nikam nejezdilo. Nebyl na to čas ani peníze. Ale maminka si 
vždycky našla čas na to, aby si s námi povídala, vyslechla naše stesky 
i touhy a dokázala vždy poradit i potěšit. Povídali jsme si často při 
práci, k níž nás vedla – ať už to bylo v kuchyni, nebo kolem domku. 
Opravdu jsem nikdy nepociťovala, že by nás rodiče o něco ošidili. 
Jsem přesvědčená, že jsme měli krásné dětství...                                                                                   

A tak jsem maminku objala a řekla: „Dali jste nám víc, než jste 
nám mohli dát. Dali jste nám láskyplný domov, bezpečí, byli jste 
nám vzorem. A dali jste nám ještě jeden veliký dar: Naučili jste nás 
odříkání...

Tím, že jsme od dětství museli doma pomáhat, i když se nám mnohdy 
nechtělo, tím, že jsme si museli častokrát odříci pamlsek, přestože 
se nám sliny sbíhaly, tím, že jsme si vážili každého svetru, který jsi 
nám po nocích pletla, tím že jsme čas nepromarnili poleháváním u 
moře, ale raději si četli knihy z knihovny – tím jste nám neubližovali. 
Ba právě naopak. Naučili jste nás mnohé věci si odříci, smířit se 
s tím, že ne všechno můžeme mít. A právě to v nás vypěstovalo 
vděčnost a radost z každé maličkosti, kterou jsme v životě získali. 
Svým způsobem jsme byli bohatší než děti z bohatých rodin. Protože 
ony mnohé dary svých rodičů braly jako samozřejmost. My jsme je 
přijímali s vděčností... Měly pro nás mnohem větší cenu.“

Maminka se zklidnila. Ale při vzpomínce na své 
sice chudé, ale přesto láskou bohaté dětství, jsem 
teď tak trochu zapochybovala já, zda jsem své děti 
neošidila víc než ona nás... Budou si také umět 
v životě všeho vážit? Dokážou být za všechno 
vděčné? To asi ukáže jen čas...

Blahopřejeme všem maminkám 
k jejich svátku !



Chcete-li, aby mše sv. byla sloužena na Váš úmysl, obratˇte se přímo na P.Libora.
Pokud není uvedeno jinak, mše sv. jsou slouženy soukromě P. Liborem na Velehradě.
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KORONAVIR V PODÁNÍ ÚŽASNÉHO 
ČEŠKÉHO JAZYKA!  �    
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně 
postupuje po povrchu planety… 
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak 
průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, 
popeláře. 
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách 
potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se?
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců 
prosté posilovny; policajti pozorují postavy plížící se po parcích, 
pakliže poruší pravidlo, policista píská. 
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…  
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, 
přetažený personál prvního palebného pole, přepracované 
pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ?
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, 
pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně 
podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, 
pletichaříme, promíjíme podrazy…? 
Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme 
přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme 
promíjet, plácáme plané pomluvy …? 
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, 
přejídáme se?
Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád 
pospícháme...?
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…
Pocity padají podél pochmurné propasti…
Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? 
Prdlajs! Přestaňme plakat!
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými 
protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže 

Prásk! 



“MARIA, JEŽÍŠOVA MATKO, BUĎ KAŽDÉMU Z NÁS MATKOU,

ABYCHOM JAKO TY MĚLI ČISTÉ SRDCE,

ABYCHOM JAKO TY MILOVALI JEŽÍŠE,

ABYCHOM JAKO TY SLOUŽILI TĚM NEJUBOŽEJŠÍM,

NEBOŤ I MY VŠICHNI JSME VZHLEDEM K BOHU UBOZÍ.”

Modlitba Matky Terezy

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM 
NEMOCNÝM:
Otci biskupovi Petru Esterkovi, Heleně Dvořákové, ......
Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za 
ně u svého Syna, Ježíše Krista! Amen.

GRATULUJEME všem oslavencům měsíce května. Přejeme a 
vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání.
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pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“, 
poděkujeme…
Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme 
psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, 
podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po 
prsou, posilujme přátelství. Položme počítače, pojďme si povídat, 
pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, pokochejme se 
přírodou, přivoňme podbělu…
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, popijme 
pivko, panáka, poděkujme pohostinným… 
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme 
paniku… Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, 
porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, 
pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; 
Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, 
procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, 
podávání pravice, polibky přátel. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, 
pošleme polibek přes plátno… ☺

(Autor je redakci Věstníku neznámý)



Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a 
chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Evangelizační úmysl: Jáhni

MĚSÍC KVĚTEN 2020

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na 
přímluvu sv. Radima je dostatek Božích 
služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj 
život pro Krista a službu druhým.

Národní úmysl:

Vzhledem k tomu, že kostely jsou stále uzavřené, 
VŠECHNY naše plánované mše sv. v květnu jsou 
ZRUŠENY! Tradiční piknik v LA na Velehradě dne 
21. června zůstává zatím v platnosti. Mše sv. v SD je 
naplánována v neděli 14.6. v 16.00 hod. a v SF v neděli 

28.6. Prosím, sledujte naše webové stránky www.Czechchurch.org
pro aktuální informace a nebo se informujte přímo u P.Libora nebo 
koordinatorů jednotlivých misií.

Mše sv. jsou stále vysílány z kaple Velehradu každou neděli v 
10.00 hod. Návod na připojení je na naší webové stránce. Informace 
o bohoslužbách a také umýsly mší sv. naleznete v kalendáři 
uprostřed Věstníku.

Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, 
obraťte se přímo na P.Libora (pozor máme nové tel. číslo na 
Velehrad 714-203-1111).

 Uveďte,prosím, jasně, zda je úmysl za zesnulou či nemocnou 
osobu. Pokud byste si přáli modlit se pravidelně za nemocné, 
obraťte se rovnež na P.Libora. (poznámka: žádost o mši sv. a nebo o 
modlitbu NENÍ spojena s žádnou fi nanční částkou.
Dary na provoz misie jsou vítány.
Děkujeme.

POZVÁNÍ NA BOHOSLUŽBY
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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) 203-1111.

P. Libor Švorčík
344 Koch Avenue   
Placentia, CA  92870

KONTAKTY MISIE

Nové tel. číslo na Velehrad: (714) 203-1111
Mobil: (657) 246-9976

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.
Příspěvky a připomínky posílejte na P.Libora
Design & Editing: Robert Dobes, dotconsulting.net, 310-294-9814

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

Email: jandedek@comcast.net

Duben 2020

Sbírka: $0; Poštou: $ 1.845,00; Online dary: $505
Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Biskup Petr Esterka Tel:(714) 637-6789

DARY PRO MISII

Dbejte prosím, aby Vaše šeky byly napsány na správné jméno:  
Velehrad California Czech Catholic Mission nebo VCCCM. Naše 
banka nepřijímá šeky jinak označené.



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


