
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII 

SV. JAKUB V SAN DIEGU - SV. FRANTIŠEK V SAN FRANCISKU – SV. CYRIL A METODĚJ V LOS ANGELES 

LEDEN - JANUARY 2021 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MŠE SV. V LEDNU / H.M. IN JANUARY 

NEDĚLE 3.1. SAN FRANCISCO – NEKONÁ SE ! 

NEDĚLE 10.1. SAN DIEGO 
St. John’s Parish Hall, 4005 Normal St., SD 
MŠE SVATÁ v 16.00 hod. / Holy Mass at 4.00 pm 

NEDĚLE 17.1. LOS ANGELES – VELEHRAD – zahrada 
MŠE SVATÁ v 13.00 hod. / Holy Mass at 1.00 pm  

NEDĚLE 24.1. LOS ANGELES – INTERNET 
MŠE SVATÁ v 10.00 hod. / Holy Mass at 10.00 – VELEHRAD 

NEDĚLE 31.1. SAN FRANCISCO – DLE SITUACE 

(podrobnosti – čas a místo / more information Jan Dedek) 

MŠE SV. V ÚNORU / H.M. IN FEBRUARY 2021 

Los Angeles    7.2. 10.00 hod. Velehrad – internet
San Diego   14.2. 16.00 hod. 
Los Angeles   21.2. 13.00 hod. Velehrad – zahrada 
San Francisco  28.2. 14.00 hod. 

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky 

www.Czechchurch.org a nebo se informujte přímo 

u koordinatorů jednotlivých misií. / For the latest information

follow our website: www.Czechchurch.org

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. 

Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl 

a nebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, 

obraťte se na P.Libora.  

/ For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. 

For your own Mass intention or your prayer request contact 

Fr. Libor. 

NABÍZENÉ SLUŽBY / OFFERED SERVICES 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď) / CONFESSION 

KŘTY / BAPTISM 

SVATBY / WEDDINGS 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, NÁVŠTĚVY 

NEMOCNÝCH, MODLITBY ZA NEMOCNÉ –  

na požádání, dle domluvy. V naléhavých případech volejte kdykoliv!!! 

/ SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK, VISITS OF THE 

SICK, PRAYERS FOR THE SICK. In urgent cases, call at any time!!! 

POHŘBY / FUNERALS 

________________________________________ 

KONTAKTY MISIE: 

P. Libor Švorčík
VELEHRAD
344 Koch Avenue
Placentia, CA 92870

TELEFON MISIE : (714) 203-1111
Mobil:  (657) 246-9976
Email:  libor@hotmail.com 

Web: www.Czechchurch.org 
Facebook: CzechChurch in California 

LOS ANGELES   Tel: (310) 545-9302 
Koordinátor: George Dvorsky dngdvorsky@Verizon.net 

SAN DIEGO Tel: (858) 755-1578 
Koordinátor: Petr Peterka petr@peterkafamily.com 

SAN FRANCISCO Tel: (650) 321-9298 
Koordinátor: Jan Dedek jandedek@comcast.net 

Emeritní biskup Petr Esterka Tel: (714) 637-6789 

http://www.czechchurch.org/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
mailto:petr@peterkafamily.com
mailto:jandedek@comcast.net


KALENDÁŘ NA MĚSÍC LEDEN / CALENDAR FOR JANUARY 

 

Pokud není uvedeno jinak, mše sv. jsou slouženy soukromě P. Liborem na Velehradě. Chcete-li, aby mše sv. byla sloužena na Váš 
úmysl, obraťte se na P. Libora. POZNÁMKA: žádost o mši sv. a nebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány ☺. Děkujeme!!! 

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

Pá. 1. ledna 
Slavnost Matky Boží 
Panny Marie 

12.00 Mše svatá Velehrad LA – internet Lk 2,16-21 

So. 2. ledna sv. Basil Veliký, Řehoř Naziánský Za duše v očistci Jan 1,19-25 

Ne. 3. ledna 
Slavnost Zjevení Páně 

Nejsvětější Jméno Ježíš 
14.00 Mše svatá San Francisco Mt 2,1-12  

Po. 4. ledna sv. Anděla z Foliňa Za † Františka Kolečkáře a celou rodinu Jan 1,35-42 

 Út.. 5. ledna sv. Telesfor Za † Petra Máčaje Jan 1,43-51 

St. 6. ledna Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů Za † i živé členy rodiny Knizak – Melichárek Mk 1,7-11 

Čt. 7. ledna sv. Rajmund z Penafortu  Mt 4,12-17.23-25 

Pá. 8. ledna sv. Severin 19.00 Za † i živé členy rodiny Slechta Mk 6,34-44 

So. 9. ledna sv. Julián  Za † i živé členy rodiny Dobias Mk 6,45-52 

Ne. 10. ledna 
Svátek Křtu Páně 

Sv. Agathon (Dobromil) 
16.00 San Diego (St. John’s Parish Hall) Mk 1,6b-11 

Po. 11. ledna ct. Marie Elekta  Mk 1,14-20 

Út. 12. ledna sv. Probus (Pravoslav) Za † Ing.Borek Jelínek Mk 1,21b-28 

St. 13. ledna sv. Hilarius z Poitiers Za † Luboše Jednorožce Mk 1,29-39 

Čt. 14. ledna sv. Sáva Srbský Za † Vlastimila a Marušku Kubíčovy Mk 1,40-45 

Pá. 15. ledna sv. Pavel Poustevník Za † Václava a Miladu Vilímkovy Mk 2,1-12 

So. 16. ledna sv. Marcel I.  Za † i živé členy rodiny Blažek Mk 2,13-17 

 Ne. 17. ledna 
2. neděle v mezidobí  
sv. Antonín Veliký 

13.00 Mše svatá Velehrad LA – zahrada Jan 1,35-42 

Po. 18. ledna P. Maria, Matka jednoty křesťanů Za † Raymond Dvorský Mk 2,18-22 

Út. 19. ledna sv. Márius a Marta a jejich synové Za † Stanislava Vilímka Mk 2,23-28 

St. 20. ledna sv. Fabián a Šebestián Za † Jerry Kletečka Mk 3,1-6 

Čt. 21. ledna sv. Anežka Římská  Mk 3,7-12 

 Pá. 22. ledna sv. Vincenc Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Mk 3,13-19 

So. 23. ledna sv. Ildefons Za † i živé členy rodiny Uhlíř Mk 3,20-21 

Ne. 24. ledna 
3. neděle v mezidobí  
sv. František Saleský 

10.00 Mše svatá Velehrad LA – internet 
 Za † i živé dárce a dobrodince naší misie 

Mk 1,14-20 

Po. 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla  Za † i živé členy rodiny Babička Mk 16,15-18 

Út. 26. ledna sv. Timotej (Bohuslav) a Titus Za † i živé členy rodiny Rajec Mk 3,31-35 

St. 27. ledna sv. Anděla Mericiová Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnání Mk 4,1-20 

Čt. 28. ledna sv. Tomáš Akvinský Za † i živé členy rodiny Gajdoš Mk 4,21-25 

Pá. 29. ledna sv. Sulpicius 
Za † rodiče Marii a Aloise, bratry Eduarda, Aloise a Viléma 
Onderkovy 

Mk 4,26-34 

So. 30. ledna sv. Martina Za † i živé členy rodiny Jarošovy a DeNardo Mk 4,35-41 

Ne. 31. ledna 
4. neděle v mezidobí  
sv. Jan Bosko 

14.00 Mše svatá San Francisco Mk 1, 21-28 

Po.   1. února Sv. Pionius Za † i živé členy rodiny Samek Mk 5,1-20 

Út.   2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu  Lk 2,22-40 

http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%201,35-42
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=marek%205,1-20


Dear friends,  
Heartfelt greeting to all of you! The words 
of Pope Francis resonate with me and 
since he speaks from the bottom of my 
heart, I would like to share his words with 
you at the beginning of the New Year 
2021.  
 

"We're starting the New Year. Perhaps we enter 
it with fear of what it will bring: how the situation will 
develop in the world, in our country, in the place where 
we live, in our families, in our personal lives.  
Let us not be paralyzed by these fears. God has 
promised us His affection: He blesses us—He energizes 
us with His life-giving power, He protects us—He 
focuses His attention on us, He illuminates His face to 
us—He accepts us for who we are, He is merciful to 
us—He forgives us with His mercy, He turns His face to 
us—He does not leave us alone. He gives us peace – He 
relieves us of tension and reconciles in us what is 
humanly irreconcilable, He helps us to heal our 
relationships with other people and our relationship 
with Him. Let us begin the New Year with the hope that 
in all that awaits us, both joyful and difficult, God will 
be with us. At the beginning of the New Year, I wish all 
of you peace and all that is good!"   
                                           
Pope Francis  

 
I, too, wish you, your families, and friends as peaceful a year 
as possible, filled with Love and the knowledge that the Lord 
God is with us and that He is constantly blessing us. I look 
forward to seeing you in 2021...                                                                                   
Yours, Fr. Libor 
 
Pope Francis calls for a commitment to 'take care of each 

other' in 2021     Pope Francis warned Sunday against the 

temptation to ignore the suffering of others during the 

coronavirus pandemic and said that things will get better in 

the new year to the extent to which the needs of the 

weakest and most disadvantaged are prioritized.  

“We don't know what 2021 has in store for us, but what 

each of us and all of us together can do is to commit 

ourselves a little more to take care of each other and of 

creation, our common home,” the pope said in his Angelus 

address Jan. 3.In the live video broadcast from the Apostolic 

Palace, the pope said that “things will get better to the 

extent that, with God's help, we work together for the 

common good, putting the weakest and most 

disadvantaged at the center.” 

The pope said that there is a temptation to take care only of 
one’s own interests during the pandemic and “to live 
hedonistically, that is, seeking only to satisfy our own 
pleasure.”  

He added: “I read something in the newspapers that 
saddened me greatly: in one country, I forget which, more 
than 40 aircraft left, to enable people to flee from the 
lockdown and to enjoy the holidays.” 
“But those people, good people, did they not think about 
those who stayed at home, about the economic problems 
faced by many people who have been floored by the 
lockdown, about the sick? They thought only about taking a 
holiday for their own pleasure. This pained me greatly.” 
Pope Francis addressed a special greeting to “those who 
begin the new year with greater difficulties,” mentioning 
the sick and the unemployed. 
“I like to think that when the Lord prays to the Father for 
us, He does not merely speak: He makes Him see the 
wounds of the flesh, He makes Him see the wounds He 
suffered for us,” he said. 
“This is Jesus: with His flesh He is the intercessor, he 
wanted to bear even the signs of suffering.” 
In a reflection on the first chapter of the Gospel of John, 
Pope Francis said that God became man to love us in our 
human frailty.  

“Dear brother, dear 
sister, God became flesh 
to tell us, to tell you that 
He loves us … in our 
frailty, in your frailty; 
right there, where we 
are most ashamed, 
where you are most 
ashamed. This is bold,” 

he said. 
“Indeed, the Gospel says that He came to dwell among us. 
He did not come to visit us, and then leave; He came to 
dwell with us, to stay with us. What, then, does He desire 
from us? He desires a great intimacy. He wants us to share 
with Him our joys and sufferings, desires and fears, hopes 
and sorrows, people and situations. Let us do this, with 
confidence: let us open our hearts to Him, let us tell Him 
everything.” 
Pope Francis encouraged everyone to pause in silence 
before the nativity to “savor the tenderness of God who 
became near, who became flesh.” 
The pope also expressed his closeness to families with 
young children and to those who are expecting, adding “a 
birth is always a promise of hope.” 
“May the Holy Mother of God, in whom the Word became 
flesh, help us to welcome Jesus, who knocks on the door of 
our hearts to dwell with us,” Pope Francis said. 
“Without fear, let us invite Him among us, into our 
homes, into our families. And also … let us invite Him 
into our frailties. Let us invite Him, so that He may see 
our wounds. He will come and life will change.” 
                                         (By Courtney Mares) Vatican City, Jan 3, 
2021 (CNA).- 

https://plus.google.com/105251696889537747149?rel=author
https://www.catholicnewsagency.com/


Milí krajané,  
 

srdečně Vás všechny zdravím. Velmi mě 
oslovila slova papeže Františka a jelikož mi 
mluví z hloubi srdce, rád bych se  
s Vámi o ně na začátku nového roku 2021 
rozdělil.  

     „Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme 
s obavami, co přinese: Jak se bude vyvíjet situace  
ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich 
rodinách, v našem osobním životě. 
     Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám 
totiž přislíbil svou blízkost:  Žehná nám – nabíjí nás 
svou životodárnou silou, chrání nás – soustředí  
na nás svou pozornost, rozjasňuje nad námi svou 
tvář – přijímá nás takové, jací jsme, je nám milostivý 
– odpouští nám na základě milosrdenství, obrací 
k nám svou tvář – nenechává nás opuštěné. Dopřává 
nám pokoj – zbavuje nás 
napětí a smiřuje v nás to 
lidsky nesmiřitelné, pomáhá 
nám uzdravovat vztahy 
s druhými lidmi i náš vztah 
s ním. Začněme nový rok 
s nadějí, že ve všem, co nás 
čeká, v radostném i těžkém, bude Bůh s námi.  
Na začátku nového roku vám všem přeji pokoj a vše 
dobré!“  

Papež František  
 

I já Vám, Vašim rodinám a přátelům přeji co nejvíce 
pokojný celý rok naplněný Láskou a vědomím, že Pán Bůh 
je s námi a že nám neustále žehná. Těším se na naše 

setkávání v roce 2021... ☺ 
Váš P.Libor 

 

Každý nový okamžik je novou příležitostí… 
     Každý nový den, každý nový rok, každý nový 

školní rok… jsou pro nás novou příležitostí a milostí. 

Vždy začínáme svou životní pouť jakoby nanovo. Rány  

a jizvy z minulosti sice mohou pořád bolet, ale přesto 

zůstaly ve včerejšku. Naučme se vnímat každý nový 

časový úsek, každé nové tady a teď jako 

neopakovatelný dar a novou příležitost. 

     Mluvil jsem s lidmi, kteří se uzdravili z rakoviny, 

a všichni do jednoho říkali, že život po nemoci je pro ně 

úplně jiný než předtím. Ráno vstávají s poděkováním 

a vychutnávají si každou minutu svého života. Nestresují 

se tak jako předtím. Vnímají každý den s hlubokou 

vděčností a jako nekonečný dar. 

     Každé nové ráno má pro nás vzácný rozměr – 

můžeme se vždy nově rozhodnout prožít ho celý 

s Bohem. Dýchat s Bohem, kráčet s Bohem, oslavovat 

Boha ve všem, co děláme. Každý nový den, každé nové 

tady a teď je pro nás neopakovatelnou příležitostí 

být nově s Bohem a žít jako dítě Boží. 

     Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem 

v lidském životě. Jedině přítomnost nám odkrývá 

a nabízí to nejpodstatnější. Můžeme-li něco změnit, 

pak jedině v přítomnosti. V přítomném okamžiku, 

tady a teď. 

     V přítomnosti si tvoříme budoucnost a konzumujeme 

plody minulosti. Jestliže chceme v našem životě něco 

změnit, žijme tady a teď. Buďme s Bohem tady a teď, 

otevřme se Bohu v (každém) tady a teď. Čas totiž 

plyne jako řeka a co se jednou stane, se již nikdy nevrátí. 

Momentální možnost otevřít se Bohu, vykonat něco 

dobrého se již nikdy nebude opakovat.  

     Přítomný okamžik je tím nejdůležitějším časem 

v lidském životě. Můžeme-li totiž něco změnit, 

pak jedině v přítomnosti. 

Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště 
 

Zítra by již mohlo být pozdě 
     Jeden člověk, jenž hledal radu, přišel k mistru 

Eckehardovi, mnichu ze St. Gallen a duchovnímu básníku 

(909-973), s dotazem, který člověk je nejdůležitější, 

která hodina je nejdůležitější a který skutek v životě je 

nejdůležitější. 

     Mistr Eckehard na to odpověděl: „Nejdůležitější 

člověk je ten, který stojí nyní před tebou, 

nejdůležitější hodina je nynější hodina a nejdůle-

žitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní 

vykonat. Zítra by již mohlo být pozdě." 

Phil Bosmans, Štěstí je v tobě 

 
Bohatý podnikatel potkal rybáře... 
 

     Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který 
poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se 
ho zeptal: „Proč nerybaříš?“  
     „Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné 
množství ryb,“ odpověděl rybář. 
     „Proč neulovíš ještě nějaké 
další?“ 
     „A co bych s nimi dělal?“ 
     „Vydělal bys více peněz,“ 
zněla podnikatelova odpověď. 
     „Mohl bys k lodi 
připevnit motor, vydat se do 
hlubších vod a ulovit více ryb. 
Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou 
flotilu. A stal by se z tebe boháč jako ze mne.“ 
     „A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář. 
     „Mohl by sis pořádně užívat života.“ 
     „A co myslíš, že právě dělám?“ odpověděl rybář. 

José Carlos Bermejo, Vlídné příběhy 
 

(Se svolením převzato z www.vira.cz) 

https://www.ikarmel.cz/produkt/chram-uprostred-trziste
http://www.vira.cz/


VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 
Otci biskupovi Petru Esterkovi, Heleně Dvořákové, Martě Slavíkové, Drahušce Mrázové a Clare Spears. 

Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna Ježíše Krista! Amen. 

GRATULUJEME všem oslavencům měsíce ledna. Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti  

a Božího požehnání ! 

UPŘÍMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům paní Zdeny Čížkové nad jejím úmrtím. 
„Odpočinutí věčné dej Marii i všem našim zemřelým, Pane, a Světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.” 

 Zdena Čížková (28. května 1924 – † 11. listopadu 2020) – dříve též známá jako Gottwaldová a Effenbergerová. 
Zdenka vyrostla v Trenčíně. Měla jednoho o rok staršího bratra. Když jí bylo 14 let, rodina se přestěhovala nejprve do Prostějova 
a později do Prahy, kde Zdenka prožila 2. světovou válku. Po válce působila jako návrhářka oděvů a ovládala všechny fáze vývoje 
a výroby šatstva. V roce 1948 se provdala za Ing. Jiřího Gottwalda a o dva roky později se jim narodila jejich jediná dcera 
Yvonna. V roce 1964 rodina zůstala ilegálně ve Vídni a o rok později emigrovali do USA, kde se usadili v Los Angeles. Hned první 
měsíc v USA nastoupila Zdena do místa u firmy William Cahill Ltd, což byl jeden z předních výrobců svatebních šatů v USA, 

nejprve jako vedoucí výroby, později i jako návrhářka, a to navzdory tomu, že se teprve při práci začala učit anglicky. Bohužel manželství podlehlo 
stresům emigrace a tři roky po příchodu do USA se Jiří a Zdena rozvedli. V roce 1969 se Zdena provdala podruhé, za Emila Effenbergera. Usadili se 
ve Venice a v roce 1974 koupili čistírnu, kde spolu pracovali 14 let. Emil a Zdena byli spolu 20 let, ale i toto manželství skončilo rozvodem. V roce 1991 
se Zdena provdala potřetí a naposledy, za Lubomíra (Luboše) Čížka. Po dosažení důchodového věku se odstěhovali do Leisure World v Laguna Woods, 
kde žili 20 let. Dne 22.srpna t.r. Zdena ovdověla. Sama byla stále v dobré zdravotní kondici, s pomocí dceřiny rodiny byla celkem nezávislá a stále 
aktivní, vždycky se uměla nějak zaměstnat či pobavit. Nic ji nebolelo, nic ji netrápilo, milovala život. Zemřela náhle a nečekaně ráno 11. listopadu 2020 
ve věku 96 let následkem těžké cévní mozkové příhody (mrtvice). Zanechala tu dceru Yvonnu, zetě Luďka a vnučky Darinu a Veroniku. Měla dobrý 
a dlouhý život. Bude nám moc scházet. 

(Yvonna Masopustova – dcera) 

DARY A PŘÍJMY MISIE – PROSINEC 2020  

Sbírka: $1,520.00; Poštou: $2,265.00; Online: $ 0  

Pán Bůh Vám všem odplať Vaši štědrost a podporu naší misie. Každý měsíc je za všechny dárce a dobrodince sloužena mše sv. 

Upozornění: Správný název našeho bankovního účtu je: Velehrad Californie Czech Catholic Mission nebo VCCCM. 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember our Czech mission in your trust or will. Our legal title is: St Velehrad Californie Czech 

Catholic Mission, Inc.,344 Koch Avenue, Placentia,CA 92870. For information call Fr. Libor – 714-203-1111. Thank you! 

Věstník vychází vždy na začátku měsíce. Příspěvky a připomínky posílejte P. Liborovi. 

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 

James J. Donovan, FIC 

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 Retire with a Secure Steady Income 
For Information 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. 
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