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ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII  

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

ÚNOR – FEBRUARY 2021 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
MŠE SV. V ÚNORU / H.M. IN FEBRUARY 

 
NEDĚLE 7.2. LOS ANGELES – INTERNET 
MŠE SVATÁ v 10.00 hod. / Holy Mass at 10.00 – VELEHRAD  

 

NEDĚLE 14.2. SAN DIEGO 
St. John’s Parish Hall, 4005 Normal St., SD 
MŠE SVATÁ v 16.00 hod. / Holy Mass at 4.00 pm  
 

NEDĚLE 21.2. LOS ANGELES – VELEHRAD – zahrada 
MŠE SVATÁ v 13.00 hod. / Holy Mass at 1.00 pm  
 

NEDĚLE 28.2. SAN FRANCISCO – DLE SITUACE 

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

 
UPOZORNĚNÍ: 
Popeleční středou (17.2.) začíná postní doba. Je to den 
přísného postu – viz str. 4. V době postní se budeme každý 
pátek v 18.00 hod. přes INTERNET modlit křížovou cestu.  
 

MŠE SV. V BŘEZNU / H.M. IN MARCH 2021 
 

San Diego   14.3. 16.00 hod. 
Los Angeles   21.3. 13.00 hod. Velehrad – zahrada 

San Francisco  28.3. DLE SITUACE 
(podrobnosti – čas a místo / more information Jan Dedek) 
 
Pro aktuální informace sledujte prosím 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 
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Dear friends,  
 
Heartfelt greeting to all of you again! 
We are entering the month of February, which is rich in 
various church celebrations and events. As early as 
February 2nd we will be celebrating the feast of the 
Presentation of the Lord at the Temple, also known 
as “Hromnice” (Candlemas Day). 

On February 11th, we will commemorate the 
anniversary of the apparition of the Virgin Mary in 
Lourdes. This day is the world's Day of Prayer for the 
sick. And as early as February 17th we will be 
celebrating Ash Wednesday – the beginning of the 40-
day Lent period, which is the preparation for the 
biggest Christian holiday – Easter. In addition to these 
significant holidays, we will also celebrate the feast of 
the popular  

St. Valentine (2.14.).  
By the intercession of the Virgin Mary, St. 

Valentine, and all the saints, I am wishing you all a 
beautiful and blessed month of February and the whole 
Lenten season, a lot of health, peace, and love...  

I am praying for you... 
Yours   Fr. Libor 

______________________________________________ 
 

Bishop asks: How are you going to observe this 
time of 

fasting?   By Bishop Michael O. Jackels - the Bishop of 
Wichita, Kansas. 
 

The holy season of Lent begins on Ash Wednesday, 
February 17, 2021. How will we observe this time of 
almsgiving, prayer, and fasting? 

The Church requires a minimal response. Those of us 
who are 18 but not yet 60 years of age fast on Ash 
Wednesday and the Fridays of Lent. That means to eat 
only one full meal and two lesser meals, with nothing 
in between meals. And on those same days, those of us 
who are 14 years of age and older abstain from eating 
meat.                          Fasting and abstaining 
are examples of self-denial. There is value in doing 
them for their own sakes; there is a health benefit from 
fasting and not eating meat products.    

               Moreover, there is a 
spiritual benefit to obeying the laws of the Church, 
such as deepening our humility.  There are perhaps 
other motivations for practicing some form of self-
denial, like fasting and abstaining.    

             For example, 
self-denial is connected to other people, especially 
those who lack the comforts of life or those things 
needed to live in human dignity. We voluntarily 
undergo discomforts in order to be able to comfort 
others.  

Or we see that we have things not only for 
our own comfort but also to share with 
others, to comfort others. 

Related to this notion is practicing self-
denial in order to curb our appetite for a 
selfish indulgence of comforts. As Jesus 
taught, “is not life more than food and the 

body more than clothing?” (Matthew 6: 25). Self-
denial is a program for freedom; we are not ruled 
by our bodily appetites, but rather ruled by love of 
God and neighbor.  

Also, self-denial is a way to imitate and follow 
Jesus: “Whoever wishes to come after me must 
deny himself, take up his cross, and follow me” 
(Matthew 16:24). To follow Jesus’ example of service 
and sacrifice, and to take up the cross of forgiveness, 
no matter who, no matter what, requires us to mortify 
our selfishness, self-pity, and self-centeredness. That is 
usually harder than giving up cigarettes or Twinkies. 

Finally, any and all of our religious practices, like 
almsgiving, prayer, and fasting are companions of love, 
the heart of the practice of our faith. Without love, 
shown concretely to God and neighbor, we might give 
away everything we own, or spend the day in prayer, 
or mortify completely our bodily appetites, but gain 
nothing (see 1 Corinthians 13).       How 
will we observe this time of almsgiving, prayer, and 
fasting? 

 

A Prayer For America – our country  

 

        Lord God and Heavenly 
King, You alone are the Lord of 
the earth and King of the 
universe, and You alone can 
revive and restore the United 
States  
Of America and bring us back 
under Your own Sovereign rule.  
Give our President, together 
with his advisors and the whole 
of his administration, the 
wisdom and grace to set this nation back on the path of 
trusting in God. Motivate all our congressmen to strive 
for integrity and wisdom in all the choices and decisions 
they make, and may those that are entrusted as judges 
and lawmakers, likewise act in righteousness, 
impartiality and integrity as they work for the benefit of 
all people, and to the honour of Your holy name.  
Heavenly King, we place our nation in to your hands, and 
pray that we may once again serve You as a nation.  
May Your will be done in the once greatest nation of 
the world, the United States of America.  Amen. 
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     Milí krajané, přátelé, 
 
srdečně Vás všechny opět zdravím. 
Vstupujeme do měsíce února, který je 
bohatý na různé církevní oslavy a události. 
Již 2. února budeme slavit svátek Uvedení 
Páně do chrámu, jak se lidově říká  „Hromnice“.  
     Dne 11. února si připomeneme výročí zjevení Panny 
Marie v Lurdech. Tento den je světovým  Dnem  
modliteb za nemocné.  A již 17. února budeme slavit tzv. 
Popeleční středu – začátek 40denní postní doby, 
přípravy na největší křesťanské svátky – Velikonoce. 
Kromě těchto velkých svátků budeme též slavit svátek 
populárního sv. Valentina (14.2.).  
     Na přímluvu Panny Marie, sv. Valentina a všech 
svatých Vám všem přeji krásné a požehnané prožití 
měsíce února a celé postní doby, hodně zdraví, pokoje  
a lásky…  
     Modlím se za vás … 
                                                                                      Váš P.Libor 
 

2.února – Hromnice – Uvedení Páně do chrámu 
  

     Tento svátek připomíná obětování 
Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při 
kterém starý Simeon a prorokyně Anna 
poznali v Ježíši „Světlo k osvícení 
národů“. Mojžíšův zákon totiž přede-
pisoval, že každý mužský prvorozenec 
musí být zasvěcen Bohu.  
Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem 

splnili tento předepsaný úkon a setkali se  
při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou (podle 
toho se též svátek ve východní církvi nazývá „Setkání“). 
     Lidový název „Hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček 
„hromniček“, které se rozsvěcely v různých těžkých  
a temných obdobích života, například i při modlitbě  
za ochranu při bouřce. 
 

Dítě, které je světlem pro národy 
     Byla to odvaha říci tehdy o tom  malém dítěti, že 
je Světlem pro všechny národy.  To mohl říci jen někdo, 
kdo měl prorockého ducha  a viděl věci docela jinak, než 
jak bylo možné lidsky vnímat. 
  

     Už naši předkové si na tento svátek nechali světit 
svíčky – hromničky.  Doma si v těžkých chvílích 
přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek 
proti oslepujícím bleskům bouřek.  Modlili se u nich  
a věřili, že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni 
proti živlům, které byly pro člověka nepřemožitelné.  
     Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi 
podobné.  Proti velkým událostem té doby bylo to 
maličké děťátko opravdu jen jako mihotavý plamének 
hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům a temnotám 
rozbouřených živlů.  I dnes se toto maličké děťátko 

navenek nijak neliší od ostatních dětí, a přesto 
je Světlem, které osvítí národy. 
     Tato symbolika je důležitá i pro náš život, protože tato 
svíce nám může být vždy připomenutím toho, že žádná 
naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl 
vstoupit Pán Ježíš se svým jasným světlem. 
     V této symbolice je patrná nesmírná přednost 
plamínku, který se jeví jako malý a nepatrný oproti 
oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen 
záblesky.  Malá hromnicová svíčka nás důvěrně oslovuje 
a má nám co říci.  Možná právě pro její důvěrnou  
a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé 
je budování „oslnivého“, „dokonalého“ a „krásněj-
šího“ života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem  
a tedy i s podstatou člověka. 
     Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je 
Světlem pro všechny národy.  I dnes to může být 
odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné 
světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli 
žít svůj život v plnosti, lásce, radosti a pokoji. 
                                            (Jozef Porubčan: Každý den s Bohem) 

 

11. února – Panny Marie Lurdské – Světový den 
nemocných 
     11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta 
Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž 
Lurd ve Francii Pannu Marii.  Zjevení se opakovalo  
do 16. července ještě sedmnáctkrát.  K jeskyni, v níž 
vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké 
množství poutníků, mezi nimi 
velký počet postižených 
nejrůznějšími neduhy.  Církevně 
uznaných zázračných uzdravení 
do roku 2018 bylo 70, ale úlevu 
přinesla tato pouť mnohem 
většímu počtu lidí. Výzva Matky 
Boží k pokání probudila v církvi 
hlubší zájem o modlitbu a službu 
lásky  a podnítila péči o trpící  
a nemocné. 
     Papež Jan Pavel II. prohlásil tento den za „Světový 
den nemocných“. 
  
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. 
     Milovaní!  Vede se někomu z vás špatně?  Ať se 
modlí!  Má někdo radost?  Ať zpívá Bohu chvály!  Je 
někdo z vás nemocný?  Ať si zavolá představené 
církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho 
olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou 
zachrání nemocného, Pán Ježíš ho pozdvihne,  
a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. 
Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů, 
modlete se jeden za druhého, abyste byli 
uzdraveni.  Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba 
spravedlivého!                                                         

(Jak 5,13-16) 
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KALENDÁŘ NA MĚSÍC ÚNOR / CALENDAR FOR FEBRUARY 2021 

 

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

Út.   2. února 
Svátek Uvedení Páně do 
chrámu – Hromnice 

Za † Marii Bednářovou Lk 2,22-40 

St.   3. února sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) Za † Františka Kolečkáře a † i živé členy rodiny Kolečkářovy Mk 6,1-6 

Čt.   4. února sv. Ondřej Corsini 
 

Mk 6,7-13 

Pá.   5. února sv. Agáta (Háta, Dobruše) Za † Petra Máčaje Mk 6,14-29 

So.   6. února sv. Pavel Miki a druhové Na poděkování - Mrs. Wuerch's intention Mk 6,30-34 

Ne.   7. února 
5. neděle v mezidobí  
sv. Richard 

10.00 Mše svatá Velehrad LA – internet Mk 1,29-39 

Po.   8. února sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada Za Karla a Marii Škrob a Zdeňka a Ernu Plachých Mk 6,53-56 

Út.   9. února sv. Apollonie Za † Luboše Jednorožce Mk 7,1-13 

St. 10. února sv. Scholastika Za † rodinu Jednorožec Mk 7,14-23 

Čt. 11. února 
Panna Maria Lourdská –   
Světový den nemocných 

Za nemocné Mk 7,24-30 

Pá. 12. února sv. Benedikt Aniánský Za † rodinu Hořejší Mk 7,31-37 

So. 13. února sv. Kateřina Ricciová Za † rodinu Vilímkovu Mk 8,1-10 

Ne. 14. února 
6. neděle v mezidobí  
sv. Valentin 

16.00 San Diego (St. John’s Parish Hall) 
Za † Jozefa Cisára 

Mk 1,40-45 

Po. 15. února sv. Jiřina 
 

Mk 8,11-13 

Út. 16. února sv. Juliána Za † i živé členy rodiny Novákovy Mk 8,14 -21 

 St. 17. února Popeleční středa    Mt 6,1-6.16-18 

Čt. 18. února sv.Simeon Za † Raymond Dvorský Lk 9,22-25 

Pá. 19. února bl. Godšalk 18.00 modlitba křížové cesty – INTERNET Mt 9,14-15 

So. 20. února sv. Nikefor Za † i živé členy rodiny Kryskovy Lk 5,27-32 

Ne. 21. února 
1. neděle postní  
sv. Petr Damiani 

13.00 Mše svatá Velehrad LA – zahrada Mk 1,12 -15 

Po. 22. února Svátek Stolce sv. Petra Za † i živé dárce a dobrodince naší misie Mt 16,13 -19 

Út. 23. února sv. Polykarp Za † i živé členy rodiny Zabka Mt 6,7-15 

St. 24. února sv. Modest Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Lk 11,29-32 

Čt. 25. února sv. Valburga 
 

Mt 7,7-12 

Pá. 26. února sv. Alexandr 18.00 modlitba křížové cesty – INTERNET Mt 5,20-26 

So. 27. února sv. Gabriel od Bolestné P.Marie Za † i živé členy rodiny Gajdoš Mt 5,43-48 

Ne. 28. února 
2. neděle postní  
sv. Roman 

14.00 Mše svatá San Francisco Mk 9,2-10 

Po.   1. března Sv. Albín Za † i živé členy rodiny Peterkovy a Eliášovy Lk 6,36-38 

Út.   2. března sv. Simplicius Za † i živé členy rodiny Jordánovy Mt 23,1-12 

St.   3. března sv. Kunhuta Za † i živé členy rodiny Maříkovy Mt 20,17-28 

Čt.   4. března sv. Kazimír 
 

Lk 16,19-31 

Pá.   5. března sv. Teofil (Bohumil)  Mt 21,33-43.45-46 

So.   6. března bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)  Lk 15,1-3.11-32 

Ne.  7. března 
3. neděle postní  
sv. Perpetua a Felicita (Blažena) 

 Jan 2,13-25 
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Modlitba za nemocné 
     „Pane Ježíši Kriste, náš Vykupiteli, tys uzdravoval 
nemocné; pohlédni na své nemocné služebníky, kteří  
od tebe s důvěrou očekávají uzdravení duše i těla. Dej 
jim svěžest a sílu, aby překonali nemoc a s tvou 
pomocí nabyli dobré mysli.  Povolal jsi je k účasti na 
svém utrpení, posilni je i v naději, že jejich bolesti jim 
budou k prospěchu.  Neboť ty žiješ a kraluješ na věky 
věků.  Amen.“ 
 

17. února – Popeleční středa  
     Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje 
popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí:  

     „Pamatuj, že prach jsi  
a v prach se obrátíš“ (Gn 3,19), 
nebo „Obraťte se a věřte 
evangeliu“ (Mk 1,15).  Přijetí 
popelce je znamením kajícnosti 
převzatým z biblické tradice  
a uchovávaným v církvi až  
do dnešní doby.  Popeleční 
středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního 
období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.  Tento 
den je dnem přísného postu (půst od masa a půst 
„újmy“, to znamená jen jednou za den úplné 
nasycení). 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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 února. 

Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání! 

DARY A PŘÍJMY MISIE – LEDEN 2021 

Sbírka: $400.00; Poštou: $1,640.00; 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:  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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