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připomíná Boží lásku; On na nás vždy čeká s 

otevřeným srdcem plným láskyPapež František
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Srdce Ježíšovo - Božské srdce
svátek Boží lásky k člověku - 19.6.2020

V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují 
naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které 
se o lidi stará a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou 
po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku 
rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské 
utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které chce 
rozdávat útěchu, naději a odvahu. (Podle H. J. Nouwena)
PŮVOD A SYMBOLIKA SVÁTKU
Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. 
Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), 
ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce. Probodené 
srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu 
nepodmíněnou lásku k člověku. Ve všech národech je srdce symbolem 
středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, symbolem lásky... 
Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vůle a rozum. 
Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto přišel Boží Syn na zem, 
aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce otevřené pro každého 
člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí 
Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě 
odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3).

NOVÉ SRDCE
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata 
člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. 
Bůh se nedívá na to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen 
na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). 
Protože srdce je výchozím bodem veškerého lidského jednání, myšlení 
a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám 
vám srdce z masa“ (Ez 36,26).

TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“. Ale o 
jakém srdci je řeč? O srdci novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: 
„Stvoř mi čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce 
slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 
36,26). Nové srdce bylo stvořeno v každém pokřtěném člověku. Jen ho 
musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho trénovat.
(Raniero Cantalamessa)



srdečně Vás všechny opět zdravím z našeho kalifornského 
Velehradu. Měsíc červen je velmi bohatý na církevní oslavy a 
svátky. Již na začátku června (7.6.) si připomínáme a slavíme  jedno 
z největších Božích tajemství –  “Slavnost Nejsvětější Trojice”. Jen 
pár dní později (11.6.) budeme slavit  “Slavnost Těla a Krve Páně”, 
jak se lidově říkalo a říká “Boží Tělo”. V pátek 19.6. je “Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova” (více str.1-2). Ze všech svatých, kteří 
nás budou měsícem červnem provázet, bych rád připomenul svátek 
sv. Petra a Pavla (29.6.) a sv. Antonína z Padovy (13.6.), který patří 
mezi nejznámější svaté. (viz str.9).Kromě všech těchto církevních 
svátků v červnu také slavíme svátek tatínků - “Den otců”. (viz str. 
4-5). Při této příležitosti bych Vás rád všechny  pozval sem k nám, 
na Velehrad na mši svatou a na tradiční piknik. (21.6.).  

Pevně věřím, že kostely budou již brzy otevřeny a že tedy budeme 
moci slavit mše svaté v červnu podle plánu ve všech městech (rozpis 
bohoslužeb str.9). Prosím, sledujte aktuální informace na našich 
webových stránkách (www.czechchurch.org.) a nebo se informujte u 
mě nebo koordinátorů jednotlivých misií. 

Velmi Vás také  prosím, abyste věnovali pozornost malé anketě 
v tomto Věstníku (str. 8-9). Jedná se o informaci o Vaši účasti na 
pikniku z důvodu zajištění  jídla (omlouvám se, ale letos nebudou 
tradiční stejky  ale vepřo, knedlo ,zelo ☺.) Druhá část ankety se týká 
zasílání tohoto našeho Věstníku. Prosím, dejte nám vědět, zda si i 
nadále přejete posílat Věstník poštou a nebo zda Vám ho můžeme  
posílat elektronicky -  internetem. Velmi Vám předem děkuji za Vaši 
spolupráci. 

Přeji všem  krásný červen a brzký návrat do “normálu”. ... Velmi se 
těším, da-li P.Bůh, na osobní setkání s Vámi v jednotlivých městech 
a nebo zde u nás na Velehradě. Všem tatínkům přeji a vyprošuji 
všechny potřebné Boží dary k naplňování jejich jedinečného  
nelehkého poslaní. Vše nejlepší!

Pán Bůh nás všechny ochraňuj, posiluj a žehnej nám!

Váš  P.Libor

Milí krajané, přátelé,
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Den otců – 21.6.2020 (trochu historie)
Tradici vlastně začala už Ann Marie Jarvis v okamžiku, kdy prosadila 
do amerického kalendáře oslavu Dne matek. To bylo v roce 1907 
a už rok na to bylo možné zaznamenat oslavu Dne otců v západní 
Virginii, ve Fairmontu. Tato oslava proběhla v rámci církevní  
katolické akce v kostele, byla navržena Grace Golden Claytonovou, 
které umřel otec v prosinci 1907 při důlním neštěstí. Tato tragédie 
zabila celkem 361 mužů, z čehož bylo 250 otců, a zanechala tak velké 
množství sirotků. Ve Fairmontu byla sloužena mše za tyto ztracené 
otce a jejich přeživší ženy a děti.

Mši ve Fairmontu však není možné považovat za opravdový začátek 
Dne otců, protože tato myšlenka nebyla dále propagována a neujala 
se ani v okolních městech.

Další Den otců byl slaven 
19. června roku 1910 v 
americkém městě Spokane 
ve státě Washington v USA. 
Oslavu iniciovala Sonora 
Smart Doddová. Byla 
členkou místního kostela a po 
oslavách Dne matek v roce 
1908 pastorovi navrhla, že 

by se měl stejný den slavit i pro otce. Navrhla tak oslavit Den otců, 
a to na počest svého otce, který jako ovdovělý vychoval šest dětí. Den 
otců se měl slavit na jeho narozeniny 5. června. Pastor ovšem neměl 
v tento den čas, proto byla oslava přesunuta na třetí červnovou 
neděli, což připadlo na 19. června 1910.

Den otců byl dále Sonorou Doddovou propagován a slaven až do 
dvacátých let, kdy odešla na studia a tento den upadl do zapomnění. 
Po ukončení školy se k propagaci Dne otců vrátila, využila k tomu 
velmi šikovně i výrobce různého pánského zboží, jako doutníků 
nebo kravat a dalšího pánského zboží, ze kterého se stal tradiční 
dárek na Den otců.

Popularita svátků otců pak rostla, až v roce 1966 prezident Lyndon 
Johnson prezidentskou deklarací prohlásil třetí červnovou neděli za 
ofi ciální Den otců. Svátek jako takový pak byl prohlášen za národní 
svátek zákonem v roce 1972 prezidentem Richardem Nixonem.
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Na konci roku 1988 postihlo Arménii (tehdy ještě jednu ze Sovětských 
republik) zemětřesení o síle 7,2 Richterovy stupnice. Přes 50 000 lidí 
zahynulo, přes půl miliónu zůstalo bez přístřeší... Na počátku roku 
1989 poprvé Sověti dovolili organizovanou pomoc z celého světa.

Uprostřed chaosu zanechal jeden muž svoji manželku na bezpečném 
místě a vydal se ke škole, do které chodil jeho syn. Zjistil však, že 
celá školní budova spadla. Když se vzpamatoval z prvního šoku, 
vzpomněl si na slib, který svému synkovi často opakoval: „Ať se tane 
cokoliv, na mě se vždycky můžeš spolehnout!“ Do očí mu vhrkly 
slzy. Když se podíval na sutiny, přepadla ho beznaděj, ale v paměti 
mu stále zaznívala slova slibu. Snažil se soustředit a vzpomenout 
si, kde se nacházela třída jeho syna. Vzpomněl si, hned se rozběhl k 
onomu rohu budovy a začal odhrabávat sutiny.

Mezitím se objevovali i další rodiče ztracených dětí. Někteří zoufale 
naříkali: „Je pozdě, všichni jsou už jistě mrtví. Nepomůžete jim, jděte 
raději domů a smiřte se s tím. Děláte si to ještě horší!“ Pro každého 
měl stejnou odpověď: „Pomůžete mi?“ Stejně tak odpovídal hasičům, 
kteří ho chtěli odvést kvůli nebezpečí výbuchu plynu. Přijela i policie. 
Také se jen zeptal: „Pomůžete mi?“

Nepomohl nikdo. Odvážně však pokračoval v odhrabávání suti 
sám. 8 hodin, 12 hodin, 24 hodin...Pak, po 38 hodinách, když odvalil 
větší balvan, uslyšel hlas svého syna. Ze všech sil na něj zavolal: 
„Armande!“ Ozvalo se: „Tati, tady jsme! Říkal jsem dětem, ať se 
nebojí, že mě zachráníš a je taky. Přece jsi mi slíbil, že ať se stane 
cokoliv, můžu se na tebe spolehnout. A ty jsi to dodržel!“

Na mě se můžeš spolehnout

Blahopřejeme všem tatínkům 

ke Dni otců a přejeme jim, ať 

se na ně jejich děti (i manželky) 

mohou vždy spolehnout !



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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KALENDÁŘ NA MĚSÍC ČERVEN



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 června. Přejeme a 
vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání.
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SV. ANTONÍN Z PADOVY - 13. června 2020

Patron: františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, 
manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, 
horečce; při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekel-
ným mocnostem  i katastrofám a jako pomocník v nouzi.

Životopis: Narodil se v Lisabonu 
v Portugalsku roku 1195, v mládí 
vstoupil k augustiniánům.  Rozhodl se 
věrně uskutečňovat evangelní zásady.  
Přestoupil k františkánům a stal se 
knězem.  Toužil po misijní činnosti v 
Africe, ale Bůh rozhodl jinak.  Přistál 
na Sicilii.  Po prozrazení jeho vynika-
jících znalostí a nadání, které z pokory 
tajil, se soustředil na kazatelskou čin-
nost.  Sv. Františkem byl také pověřen 
vyučováním teologie v Bologni i jinde.  
Antonín prošel severní Itálií, byl i v 
jižní Francii. Učil, že pokora, chudoba, 
trpělivost a poslušnost jsou jazyky Du-

cha sv., kterými svědčíme o Kristu. Živá je řeč, když hovoří skutky. A 
vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíření.  Zemřel předčasně v 
Arcelle u Padovy ve věku asi 37 let.



Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý 
dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Evangelizační úmysl: Cesta srdce

MĚSÍC ČERVEN 2020

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou 
bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a 
nechají se vést Duchem Svatým.

Národní úmysl:
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Mše svatá (14:15hod), následuje oběd (Vepřo, knedlo, zelo 
nebo párky) Prosíme o udělání rezervace poštou nebo 
telefonicky do 18.června.

I/We will attend the June 21st annual Mass and picnic at Velehrad: 

Send with check to: Fr. Libor, 344 Koch Ave, Placentia, CA 92870

Your Name:__________________________________________ 

How many entrees @ $10.00 per person: ____Vepřo-Knedlo-Zelo

Tel.number or email  _________________________________ 

Amount enclosed:      ________________________________ 

Check should be made out to VCCCM

POZVÁNÍ NA PIKNIK KE DNI OTCŮ 
21. června 2020 - 14:15hod

�

Velehrad - 344 Koch Ave. Placentia CA 92870



LOS ANGELES - VELEHRAD NEDĚLE 7.6. MŠE 
SVATÁ v 10.00 hod. –- INTERNET

SAN DIEGO – NEDĚLE 14.6. MŠE SVATÁ v 16.00 
hod. (St. John’s Parish Hall, 4005 Normal St., SD)

LOS ANGELES - VELEHRAD NEDĚLE 21.6. MŠE SVATÁ ve 
14.15 hod. - PIKNIK

SAN FRANCISCO - NEDĚLE 28.6. MŠE SVATÁ ve 14hod.
Naitivity of our Lord  RC Church  (240 Fell Street, San Francisco, 
CA 94102)

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

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. 
Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, 
obraťte se přímo na P.Libora.
Uveďte,prosím, zda je úmysl za zesnulou či nemocnou osobu a 
nebo na jiny umysl. 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 V ČERVNU
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Digitally           Regular mail           None: I no longer read it

Please let us know what is your preference in receiving our month-
ly Vestnik publication. Please check the box that applies to you. 
THANK YOU!

I want to continue receiving my issue in this form:

Věstník Survey

If you chose “Digital”, write your name and email address below:
If you chose “None”, write your name below:
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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

Květen 2020

Sbírka: $0; Poštou: $1.490,00; Online dary: $60
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

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.


