
VĚSTNÍK 
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 

 

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

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


Čtení nejen pro POSTNÍ DOBU … 
 

Hospodine, ukaž mi svou 
cestu, veď mě rovnou 
stezkou             (Žalm 27, 11) 

 
Stůjte na cestách a 
vyhlížejte, ptejte se, kde je 
dobrá cesta a vydejte se po 
ní a vaše duše naleznou 
klid.     (Jer 6, 16) 

 

Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k 
obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním a k 
sobě samému.  Je přiblížením se k dobrým a 
moudrým Božím záměrům, je našim 
posvěcením.  
 

CO JE TO POKÁNÍ A OBRÁCENÍ ? 

 

Ježíš začal své působení slovy:„Čiňte pokání a věřte 
evangeliu“ (Mk 1,14). 
Napovědět nám může původní význam slov 
používaných v hebrejštině – řeči Bible a židovského 
náboženství.  Hebrejská slova používaná pro pokání 
znamenala v běžné hovorové řeči: „změnu cesty, 
návrat po ní v protisměru“, ale I „vzdychání, 
pociťování lítosti“.  V náboženském jazyce pak 
vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, 
odvrácení od toho, co je zlé a navrácení se k Bohu. 
České překlady těchto slov používají výrazy: pokání, 
obrácení, změna směru, změna smýšlení.  Původním 
smyslem pokání je neustálá revize (dosavadního) 
směru naší životní cesty. 
  

TRADIČNÍ SKUTKY POKÁNÍ 
Během staletí se osvědčilo několik „kroků“ na cestě 
pokání: Půst, modlitba, almužna a smíření. 
  
PŮST, ZŘEKNUTÍ SE 
Postem se nemíní jen zdrženlivost v jídle a jiné 
projevy sebekázně.  Půst je hlavně zřeknutí se všeho, 
co je v našem životě zbytečné, co je pro nás jen 
přebytečnou „zátěží“.  V postu se „držíme zpět“, 
abychom Bohu otevřeli v našem životě prostor.  
Výzva postu je: nebuďme „živi jen chlebem“, ale též 
Božím slovem.  Proto četba a naslouchání Božímu 
slovu je důležitým prostředkem pokání...  Člověka 
nezajišťují zásoby, pojistky a bohatství, ale Otec v 
nebesích... 
 
ALMUŽNA, ČINĚNÍ DOBRA 
Tím, čeho se (postem) vzdáme, můžeme obohatit 
toho, kdo to potřebuje.  Almužna může znamenat: 
dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné 

prostředky všem těm, kteří to potřebují.  Počínaje 
vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi 
osamělé, nešťastné, trpící, unavené...  Zřeknutím se 
něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní 
přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem.  
Almužnou se míní nejen hmotná pomoc.  
 
MODLITBA 
Modlitbou se sbližujeme s Bohem.  Modlitba je 
příležitostí přezkoumat a probrat s Bohem vše 
důležité z našeho života.  Modlitba je ale též projevem 
naší lásky k bližním, modlíme-li se  za druhé, za 
známé I neznámé, za lidi, kterým tato služba může 
prospět.  Modlitba je setkávání s Bohem, který má 
moc do života vnášet světlo, pokoj, sílu... 
 
SMÍŘENÍ 
Smíření s Bohem, bližními I se sebou samým.  K 
pokání neodlučně patří poznání a vyznání všeho 
špatného z naší minulosti, všech našich špatných cest 
a následné smíření se. 
Vrcholem je svátost smíření – zpověď.  V ní jde o 
setkání s Bohem, který je schopen a připraven 
všechno zlo z naší minulosti 
smazat a odpustit.  Tímto nás 
zbavuje tíže minulosti a jejích 
důsledků.  Osvobozuje nás tak k 
novému vyjití do života.  Poznat, 
uznat a vyznat poklesky 
minulosti činí člověka schopným 
čelit pokušením a obtížím 
dneška.  
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání nemíří 
především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, 
posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na 
vnitřní pokání.  Bez něho zůstávají kající skutky 
neplodné a lživé.  Vnější skutky jsou pouze pomocí 
k proměně srdce. 

 

OBNOVA ČLOVĚKA SE USKUTEČŇUJE 
SKRZE OBRÁCENÍ A PŘÍKLON K BOHU. 
NIKOLI JEN SKRZE KRATIČKOU OTOČKU 
A LETMÝ POHLED JINÝM SMĚREM. 
USKUTEČŇUJE SE VE VYKROČENÍ 

NA CESTU JINÝM SMĚREM.      (P. Hans Buob) 

___________________________ 
 

Bez cvičení by dar zůstal skrytý.  

 

Docela nedávno, jednou v neděli krátce po televizním 
pořadu „Zahrádkáři se ptají“, jsem měl 
„mimosmyslový zážitek“.  Začalo to podivným 
šelestem, jako by se mi kolem hlavy třepetala křídla 
andělů nebo šustily nebeské řízy.  Následovalo 
oslnivě bílé světlo před očima a pak zvuky rajské 
hudby.  Jako první mi probleskla hlavou tato 
myšlenka: „To si nezasloužím, nevykonal jsem nic, co 



by mě k zdejšímu pobytu opravňovalo.“  A teprve 
potom mne napadlo: „Ale kde to vlastně jsem?“. 
Pak jsem se probral z nedělní siesty a konečně mi 

došlo, kde se nacházím a co se to 
se mnou dělo.  Ten podivný 
šelest bylo šustění novin, které 
se mi pozvolna sunuly po 
obličeji dolů.  Ty také filtrovaly 
bledé podzimní sluníčko, že z 
něho zbyl zvláštní bílý jas.  A 
rajská hudba, ta se linula z 

televize.  Vysílali koncert na počest devadesátého 
výročí založení Londýnského  orchestru. 
Vynikající korejská houslistka Sarah Changová hrála 
skladbu od Pabla de Sarasata Fantazie na Carmen a 
byl to zážitek doslova jako z jiného světa.  Kdosi o ní 
prohlásil že je to nejlepší houslistka od časů 
Paganiniho, a to ještě nebyla plnoletá!   Poprvé 
koncertovala ve třech letech a jako osmiletá zahrála z 
listu takřka cokoliv.  Mě však nestrhla jen  bravura, s 
jakou hrála, ale cosi zvláštního v jejím hraní, co jako 
by nepocházelo z tohoto světa a co i já byl s to ocenit.  
Z její hry mě mrazilo v zádech a po celém těle mi 
naskakovala husí kůže. 
Je mi jasné, že mě budete považovat za blázna, ale 
vydal jsem se štrachat na půdu, kde už nejednu zimu 
odpočívají housle, které jsem si kdysi sám koupil.  A 
pak jsem celý večer brnkal, či spíše skřípal na nervy 
svému okolí, které mi nemohlo přijít na jméno.  Když 
jsem se druhý den ráno probudil s artritickou bolestí 
v prstech, vzpomněl jsem si na slova své první 
učitelky hudby: „Jen disciplína ti osvobodí ruce, aby 
mohly kdykoli zahrát, na co si vzpomenou.“  To se 
sice bohužel nikdy nestalo, ale důležité je poselství, 
které mi paní učitelka předala: pravá svoboda vždy 
přichází prostřednictvím disciplíny.  
A co platí pro hru na housle, platí i v jiných 
oblastech.  Autem se mohu vydat kdykoli a kamkoli 
jen proto, že jsem se podřídil disciplíně, kterou po 
mně vyžadoval instruktor v autoškole.  Platí to u 
všech lidských dovedností, zejména však u té 
nejdůležitější - lásky.  Mohu chtít milovat každého 
na potkání tak jako Ježíš, ale nikdy toho nebudu 
schopen, nenaučím-li se nesobecké lásce, v níž se 

budu ve vyhrazeném čase 
cvičit.  
Sarah Changová byla od počátku 
obdařena hudebním géniem, ale 
jen ona sama může přiznat, že 
nebýt nekonečného cvičení, 
nemohla by svůj dar sdílet s 
druhými na pódiu koncertního 
sálu.  Bez cvičení by její jedinečný 

dar zůstal trvale skrytý... 
         (PodleDavida Torkingtona) 

Mnozí by chtěli dělat...  

Čím víc Ježíšovy lásky v nás, tím víc šťastných lidí 
kolem nás. Konání dobra pro křesťana není 
povinnost, ale potřeba. Zla ubude, jen když budeme 
zlo oplácet dobrým. Když schází kladní hrdinové, lidé 
se spokojí se zápornými. Kdo druhým slzy utírá, 
nemá čas plakat kvůli svým bolestem. Mnozí by 
chtěli dělat zázraky jako Ježíš, ale milovat a trpět 
jako Ježíš se jim nechce. 

 (Jaroslav Kratka, Kapky v dešti ukryté) 
 

Jsme stvořeni k větším věcem, než jen k tomu, 
abychom byli pouhým číslem na světě…  
Nejsme tu pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci.  
Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.  
Většinu času žijeme ponořeni ve stresu.  Snažíme se, 
abychom získali vzdělání, postavení, respekt, úctu.  
Pracujeme na svých osobnostech, chceme se jevit v 
tom nejlepším světle.  Hlídáme si životosprávu, 
abychom našemu žití přidali zdraví, výkonnost a 
počet dnů.  Své poslání a naplnění hledáme převážně 
v práci.  Často jí obětujeme i čas, který patří našim 
blízkým.  Chceme se dopracovat něčeho, co po nás 
zůstane; chceme si svou prací zajistit životní úroveň a 
klidné stáří.  Když pak ale přijde čas, kdy už 
nemůžeme pracovat, zažíváme úzkost - máme dojem, 
že nejen pro druhé, ale i sami pro sebe ztrácíme cenu 
a smysl života … 

Konečným měřítkem hodnoty našeho života 
jednou nebude to, co jsme vykonali, ale jen a 
jenom láska!  
Každý z nás, má-li mít jeho život smysl, stojí před 
svobodnou volbou, jakou cestou se dát.  Každá cesta 
je jedinečná.  Od mládí mne děsily pohodlné cesty 
udusané davem, které vypadaly zdánlivě bezpečně .. 

(Se svolením převzato z  www.víra.cz) 
  

Tibetské vyprávění  
Jeden milý tibetský příběh vypráví, že kdysi někdo v 

dálce spatřil pohybující se předmět a šel se na něj 

podívat. Čím více se přibližoval, tím více se mu zdálo, 

že je to nějaké zvíře. Přiblížil se ještě blíž a viděl, že je 

to člověk. Pokračoval v přibližování a zjistil, že je 

to jeho bratr!                          (Příběhy pro osvěžení duše) 

http://www.víra.cz/


     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) 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://jozefjavurek.blog.sme.sk/c/270994/Lurdy-v-nedelu.html&psig=AOvVaw1r1TgVguUZTvLyEL80xXF_&ust=1611707729320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiJ37WtuO4CFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/Sifrovacky/photos/a.556782587671959/2446275212056011/?type=3&psig=AOvVaw3YNo1WDqPFIOlDOxpPFcIx&ust=1611723427120000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiI__PnuO4CFQAAAAAdAAAAABAK


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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