
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII  

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

DUBEN – APRIL 2021 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

SVATÝ TÝDEN 
 
 

Květná neděle             28.3.      13.00 hod.- SAN FRANCISCO 
Zelený čtvrtek      1.4.       18.00 hod. – INTERNET 

Velký pátek 2.4.       15.00 hod. – INTERNET  

          křížová cesta a velkopáteční obřady  
Bílá sobota       3.4.  16.00 hod. – SAN DIEGO 
Zmrtvýchvstání Páně     4.4. 10.00 hod. – INTERNET 
    14.00 hod. – LA – Polish Center 
                                                          (3999 Rose Drive, Yorba Linda)    

 
MŠE SV. V DUBNU / H.M. IN APRIL 2021 

 

 
NEDĚLE   4.4. 10.00 hod. INTERNET 

14.00 hod. LOS ANGELES 
                         Polish Center (3999 Rose Drive, Yorba Linda) 

 
NEDĚLE  11.4.  16.00 hod. SAN DIEGO 

   St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 
 

NEDĚLE  18.4.  13.00 hod. LOS ANGELES  
         VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 

 

NEDĚLE  25.4.  13.00 hod.   SAN FRANCISCO  
Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street SF) 

 

 
 
MŠE SV. V KVĚTNU / H.M. IN MAY 2021 
 

INTERNET   2.5.     10.00 hod. – kaple Velehrad 
San Diego   9.5.     16.00 hod. – St. John’s Parish 
Los Angeles               16.5.    13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco           23.5.    13.00 hod. – Nativity Church 

 

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky 

www.Czechchurch.org a nebo se informujte přímo u koordinátorů 
jednotlivých misií. / For the latest information follow our website: 
www.Czechchurch.org  

 

 
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 

DUCHOVNÍ ROZHOVORY / SPIRITUAL COUNSELING 

________________________________________ 

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 DUBEN / CALENDAR FOR APRIL 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 
St. 31. března sv. Balbína Za † Ladislava Křivánka Mt 26,14-25 

Čt.   1. dubna Zelený čtvrtek 18.00  INTERNET – Mše svatá – Za kněze Jan 13,1-15 

Pá.   2. dubna Velký pátek 
15.00  INTERNET –  
           Křížová cesta a Velkopáteční   obřady 

Jan 18,1-19, 42 

So.   3. dubna Bílá sobota 
16.00  SAN DIEGO – Velikonoční vigilie  
             (St. John’s Parish Hall, 4005 Normal St.)    

Ne.   4. dubna 
Slavnost  
Zmrtvýchvstání Páně 

10.00 hod.  INTERNET – Mše svatá   
14.00 hod.  LA – POLISH CENTER – Mše svatá   
      (3999 Rose Drive, Yorba Linda) – Za farníky a krajany 

Jan 20,1-9 

Po.   5. dubna pondělí velikonoční Za † Petra Máčaje Mt 28,8-15 

Út.   6. dubna úterý velikonočního oktávu Za † i živé členy rodiny Kolečkářovy Jan 20,11-18 

St.   7. dubna středa velikonočního oktávu Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention Lk 24,13-35 

Čt.   8. dubna čtvrtek velikonočního oktávu Za dar uzdravení pro Caroline Zidek Lk 24,35-48 

Pá.   9. dubna pátek velikonočního oktávu Za Boží požehnání pro pana Chrobáka Jan 21,1-14 

So. 10. dubna sobota velikonočního oktávu Za obrácení Štefana, Jána, Michala, Martina a Maroša Mk 16,9-15 

Ne. 11. dubna 
2. neděle velikonoční  
Božího milosrdenství 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall) Jan 20,19-31 

Po. 12. dubna sv. Julius I. Za † i živé členy Zamazalovy Jan 3,1-8 

Út. 13. dubna sv. Martin I. Za † i živé členy Halčinovy Jan 3,7b-15 

St. 14. dubna sv. Lambert Za českou a slovenskou misii v Chicagu Jan 3,16-21 

Čt. 15. dubna sv. Anastázie 
 

Jan 3,31-36 

Pá. 16. dubna sv. Bernadetta Soubirousová Za † i živé členy rodiny Královy Jan 6,1-15 

So. 17. dubna sv. Inocenc Za † Antonína Gavendu Jan 6,16-21 

Ne. 18. dubna 
3. neděle velikonoční  
sv. Krescens (Rostislav) 

13.00  VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá  

Za † Raymond Dvorský 
Lk 24,35-48 

Po. 19. dubna sv. Ema Za † Luboše Jednorožce Jan 6,22-29 

Út. 20. dubna sv. Hugo Za † rodiče Miladu a Václava Vilímkovy  Jan 6,30-35 

St. 21. dubna sv. Anselm Za † i živé členy rodiny Frostovy,Chlebečkovy a Tračkovy Jan 6,35-40 

Čt. 22. dubna sv. Leonid  Jan 6,44-51 

Pá. 23. dubna sv. Vojtěch Za † Marii a Jana Rákosníkovy Jan 10,11-16 

So. 24. dubna sv. Jiří  Za † i živé členy rodiny Štíchovy, Zrzavých a Frolíkovy Jan 6,60-69 

Ne 25 dubna 
4. neděle velikonoční 
sv. Marek 

13.00  SAN FRANCISCO – Mše svatá  
(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 

Jan 10,11-18 

Po. 26. dubna sv Richarius 
 

Jan 10,1-10 

Út. 27. dubna sv. Zita Za † Jaromíra Gavendu Jan 10,22-30 

St. 28. dubna 
sv. Petr Chanel - sv. Ludvík 
Maria Grignion 

Za † Antonína Gavendu  Jan 12,44-50 

Čt. 29. dubna  sv. Kateřina Sienská Za † Pavla Malinu Mt 11,25-30 

Pá. 30. dubna sv. Zikmund Za † Marii Gavendovou Jan 14,1-6 

So.   1. května sv. Josef Dělník Za † Jaromíra Gavendu  Mt 13,54-58 

Ne    2. května 
4. neděle velikonoční 
sv. Atanáš 

10.00  INTERNET – Mše svatá  Jan 15,1-8 

http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%206,44-51
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%206,60-69
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%2012,44-50
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=29&m=4&r=2021#EV
http://www.katolik.cz/redirbiblex.asp?c=4&url=Jan%2014,1-6
http://katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2021#EV


     Milí přátelé, 
ze srdce Vám všem přeji  
a vyprošuji radostné, požehnané  
a pokojné prožití Velikonoc. 
Vzpomínám na Vás ve svých 
modlitbách, zvláště na všechny  
nemocné a ty, kteří nemohou  
mezi nás přicházet. Kéž SETKÁNÍ 

SE VZKŘÍŠENÝM JEŽÍŠEM o letošních Velikonocích opět 
posilní, upevní a oživí naši víru, naději a lásku!    
     Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás 
a pomáhej Vám!                                                                   

                                                    Váš      
 
 

VELIKONOCE 
nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, 
„slavnost slavností“. Slavením velikonočního tajemství se 
křesťané spojují v důvěrném společenství s Ježíšem  
a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu  
s Bohem. 
 
STRUČNÁ HISTORIE VELIKONOC 
- Velikonoce jsou svým původem svátky jara. 
- Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela 
nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou 
vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského 
otroctví. 
- Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný 
význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 
     Vzpomínáme na den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel 
do Jeruzaléma a zveřejnil tak svoje mesiášské poslání. 
Velké množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi 
a volali: „Hosana – sláva – Synu Davidovu!“ 
     Průvodem s ratolestmi nevzpomínáme jen na Kristův 
slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především tím vyznáváme, 
že Kristus, který se na tuto cestu vydává, je náš Vykupitel  
a Pán. Proto mu můžeme vyjít vstříc celým svým životem  
a volat: „Požehnaný ten, který přichází.“ 
 
ZELENÝ ČTVRTEK 
     V tento den si připomínáme den ustanovení 
Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. Ve večerní 
bohoslužbě se objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější 
vyjádření rozhodnutí napodobovat Ježíšovu pokoru  
a ducha služebné lásky bez ohraničení. 
     V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem, dává lidstvu  
ve večeřadle při poslední večeři jeden z největších darů – 
eucharistii, která se stává naším pokrmem na cestě  
k novému životu. 

 
VELKÝ PÁTEK 
     Těžko lze lidskými slovy vyjádřit jeho otřesnost: Smrt 
Božího Syna, způsobená lidmi, ale i jeho útěšnost: naše 

vykoupení. Nepatrným projevem naší účasti na Kristově 
utrpení je náš dnešní půst od masa a újmy v jídle. 
„Dokonáno jest“ – Otče, splnil jsem svůj úkol, své poslání  
a dospěl jsem k cíli. Ukřižování – láska až k smrti, pro nás 
tak nepochopitelná. 
     „Naší jedinou chloubou je Ježíšův kříž, v něm je naše 
naděje, život i vzkříšení, skrze něj jsme zachráněni  
a vysvobozeni.“ 
 
VELIKONOČNÍ NOC – vigilie 
     Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Ježíš 
vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz 
vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.  
     Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty 
tento velikonoční „přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení  
a smrti do života svobody a plnosti. 
     Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je 
křestní slavnost a obnova našich křestních 
slibů. Skrze křest máme účast na Kristově utrpení, smrti 
a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o 
Velikonocích.  
     Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista 
Ježíše znamená osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to 
navázání osobního pouta s Ježíšem a s církví, které  
pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození  
z moci zla.  
     Vzkříšený Kristus nese zdraví a pokoj každému člověku, 
který je ochoten se mu odevzdat. Nemocné lidstvo nemá 
většího lékaře. On uzdravuje nemoci, které narušují náš 
vztah s Bohem i s lidmi. On zaceluje i jizvy, které 
zanechává náš hřích, i hřích druhých v našich srdcích. 
Vychází z hrobu proto, aby nám otevřel cestu k věčnému  
a plnému životu. Hrob nemohl být překážkou pro postup 
Boží spásy, záchrany! Na světě není takového „balvanu“, 
který by Boží láska nemohla odvalit. 
  
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
     Ježíš vstal z mrtvých  
za svítání „prvního dne  
v týdnu“, neboli „prvního 
dne po sobotě“ (která byla 
podle židovského kalendáře 
posledním dnem týdne).   
     Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské  
a vykupitelské dílo. Proto se 
křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet ke sla-
vení „večeře Páně“ (mši 
svaté) a tento den nazvali „dnem Páně“.  
 
     Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc“ – 
zpřítomněním Ježíšova vykupitelského činu,  
ze kterého můžeme čerpat posilu pro naši vlastní 
cestu zmrtvýchvstání. 
   

Se svolením převzato z www.vira.cz 



ČTENÍ NEJEN VELIKONOČNÍ 

Ježíš opravdu vstal z mrtvých, 
smrt nad Ním nemá žádnou 
moc. 
Láska je silnější 
než nenávist, zvítězila! 
A k tomuto vítězství lásky 
se můžeme přidat. 
Podle Benedikta XVI. 
 

Skrytý život Ježíše  

-  Byl nemanželským synem mladé dívky a narodil se 
v zapadlé vsi.  Vyrůstal v jiné vesnici, kde do svých 
třiceti let pracoval jako tesař.  Další tři roky pak 
chodil po kraji a kázal. 
-  Nenapsal jedinou knihu. 
-  Nezastával žádnou veřejnou funkci. 
-  Neměl ani rodinu, ani domov. 
-  Nechodil na vysokou školu. 
-  Od svého rodiště se nevzdálil víc než na tři sta kilo-
metrů. 
-  Nevykonal žádný čin, který obyčejně bývá spojován 
s úspěchem. 
-   Nikdo se za něj nikdy nezaručil. 
- Bylo mu teprve třiatřicet, když se proti němu 
postavilo veřejné mínění.  Jeho přátelé se rozprchli.  
Byl prodán nepřátelům a podroben nespravedlivému 
soudnímu procesu.  Byl přibit na kříž mezi dva 
zloděje. Zatímco umíral, jeho kati losovali kostkami o 
jeho oblečení, jediný majetek, který kdy na zemi měl.  
Po smrti byl uložen do hrobu nabídnutého přítelem, 
který se nad ním slitoval. O dva dny později byl hrob 
prázdný. 
- Uplynulo dvacet století a tento muž zůstává 
ústředním bodem dějin lidstva. 
- Žádné vojsko, žádná námořní flotila, žádný 
parlament, který byl kdy svolán, žádný král, který 
kdy vládl, ani všichni myslitelé a vědci celého 
světa nezměnili lidský život tolik jako tento muž, 
který žil v ústraní. 

 
Je možná záchrana? 
V pátek rádio informuje o nějaké bezvýznamné věci - 
kdesi v daleké vesnici v Indii zemřeli tři lidé na dosud 
neznámý virus chřipky. 
V pondělí ráno slyšíme, že mrtví už nejsou jen tři ale 
třicet tisíc. Kontrolní zdravotní úřad Spojených států 
vysílá tým odborníků, aby to prozkoumali. 
V úterý se to už netýká jen Indie, ale i Pákistánu a 
Afganistánu. Zpráva vychází ve všech denících. Říkají 
tomu „Tajemná chřipka” a všichni se ptají: „Jak ji 
dostaneme pod kontrolu?” 
V Evropě nastává panika a hranice se uzavírají. 
Přesto už se začíná umírat i v Evropě a USA. 

Následující den se lidé shromáždí v kostelích, aby se 
modlili za nový lék. Vědci pokračují v hledání 
protilátky, ale zdá se, že nic nezabírá. Brzy přijde 
dlouho očekávaná zpráva: „Byl rozluštěný kód DNA 
nového viru. Může se vyrobit protilátka. Je však 
potřebná krev někoho, kdo není nakažený. A hned se 
šíří výzva, aby všichni šli do nejbližší nemocnice a 
dali si udělat krevní testy. 
Přichází také jeden otec s celou rodinou. V nemocnici 
po testech přijde lékař a vyvolává jedno jméno. 
Nejmenší z jeho dětí tahá otce za kabát a říká: „Tati, 
to je moje jméno!” Než se otec vzpamatuje už chlapce 
odvádějí: „Počkejte!” A oni odpoví: „Všechno bude 
dobré, jeho krev je čistá. Věříme, že má správnou 
krevní skupinu.” 
Za pět minut vyjde lékař zpět, směje se a křičí. Je to 
poprvé po týdnu, co se někdo dokáže smát. 
Lékař jde k otci a říká:” Děkujeme, pane, krev vašeho 
syna je čistá, můžeme vyrobit protilátku”. Zpráva se 
šíří všemi směry, lidé pláčí a křičí radostí. 
Tehdy znovu přichází k rodičům lékař a říká: 
„Můžeme si s vámi chvíli pohovořit?... Jde o to, že 
jsme nepočítali s tím, že dárcem bude dítě. 
Potřebujeme, abyste podepsali souhlas na darování 
krve” 
Zatímco otec čte papíry, uvědomí si, že tam není 
specifikované množství krve a ptá se: „Kolik krve?” 
Lékařův úsměv zmizí a odpoví: „Nevěděli jsme, že to 
bude dítě. Nebyli jsme na to připravení. Potřebujeme 
použít všechnu krev!” 
Nevěřícně otec oponuje: „Ale.. .ale.” Lékař pokračuje a 
naléhá: „Nerozumíte, mluvíme o léku pro celý svět! 
Prosím vás, podepište. Potřebujeme všechnu krev!” 
Otec se ještě zeptá: „A nemůžete mu dát transfúzi?” 
Odpověď: „Jak najdeme další čistou krev, uděláme 
to... Podepište. Prosím! Podepište !!!” 
V tichosti a jako ve snu otec podepisuje. Pak mohou 
jít ještě za synem: „Tati, mami, co se děje?” Bere jeho 
ruku do své a říká mu: “Synáčku, tvoje matka a já tě 
velmi milujeme, milujeme tě a nikdy nedovolíme, aby 
se ti stalo něco, co není nevyhnutelné. Chápeš?” A už 
se lékař vrací a říká: “Je mi líto, ale musíme začít, lidé 
na celém světě umírají....” Odcházejí … 
Týden na to pohřbívají svého syna... přijde jen pár 
lidí, a to ještě s falešným výrazem ve tváři. A otec jen 
s bolestí v srdci říká sám sobě: „Můj syn zemřel kvůli 
vám!!! Zajímá vás to vůbec?”  

 

A přesně to chce Bůh říci i nám: 
“Můj syn zemřel pro vás a vy 
nedokážete pochopit, jak vás 
miluji?” 

 
 

Je zvláštní vidět, jak lehce lidé 
odmítají Boha a pak se ptají, 
proč je na tom svět stále hůř. 



Je zvláštní vidět, jak věříme všemu, co píšou noviny, 
ale neustále pochybujeme o tom, co říká Bible.  
Je zvláštní, jak se den co den namáháme, abychom 
měli více majetku na zemi, ale málo se staráme, 
abychom si nahromadili poklady v nebi. 
Je zvláštní, když někdo říká věřím v Boha, ale svými 
skutky dokazuje, že má jiné úmysly. 
Je zvláštní, jak rychle se šíří nejrůznější vtipy 
(slušné i neslušné), vymýšlejí se drahé “výchovné” 
programy, ale zakazuje se mluvit ve školách o 
Ježíši.            

     (Převzato z internetu před více než 10 lety ?! ...) 

 
KDO STVOŘIL ZLO ??  
Pan profesor na univerzitě položil svým studentům 
otázku: “Je všechno, co existuje, stvořené Bohem ?“ 
Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to 
stvořené Bohem.“ „Stvořil Bůh skutečně všechno?“ - 
ptal se dál profesor.„Ano, pane,“ – odpověděl student. 
Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil úplně 
všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které 
existuje. A díky tomu je tedy i zlo Božím dílem. Ne 
naším.“Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl 
sám se sebou spokojen. Najednou zvedl ruku jiný 
student. „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“ 
“Samozřejmě,“ - odpověděl profesor. Student se 
postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“ “Co je to za 
otázku! Samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo 
chladno?“ Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale 
ten pokračoval: “Ve skutečnosti, pane, chlad 
neexistuje. V souladu se zákony fyziky je chlad pouze 
nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme 
popsat a určit jejich energii na základě vyzařování 
tepla, ale nikdy ne na základě vyzařování chladu. 
Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. 
Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli 
popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ A student 
ještě pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“ 
„Samozřejmě, že existuje“ - odpověděl profesor. 
„Znovu nemáte pravdu! Tma stejně tak jako chlad 
neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není 
přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. 
Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za 
paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji 
jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen 
pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali 
nepřítomnost světla.“ Nakonec se mladík zeptal: 
„Pane, existuje zlo?“ Tentokrát profesor nejistě 
odpověděl: „Samozřejmě! Vidíme to každý den: 
brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, 
všechno toto není nic jiného, než projev zla.“ Na to 
student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen 
nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek 
nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází 
tak, jako když přichází tma nebo chlad - tedy v 

nepřítomnosti světla, tepla 
a lásky.“ Profesor usedl a 
mlčel... Ten mladý student 
se jmenoval Albert 
Einstein.  

 

Zlo existuje, ale vždycky je 
to pouze nepřítomnost 
dobra. Řešení je tedy snadné: Konej dobro a ubude 
zla. A to je smyslem nejen postní doby, Velikonoc, 
ale celého křesťanství a našeho života. 

 
PŘÍBĚH O ORLU A KUŘETI 
V ohradě žila slepice a okolo ní mnoho kuřátek.  
Jednoho dne se mezi kuřaty octlo mládě orla.  To však 
o sobě nevědělo, že je orlem.  Myslelo si, že je 
kuřetem, a tak jedlo stejné jídlo jako kuřata, 
pohybovalo se jako kuřata a létalo jen jako kuřata, 
sotva do výšky plotu. 

Jednou zpozorovalo, jak nad 
prostorem, kde žilo s kuřaty, 
krouží mohutný orel.  Podívalo 
se do výšky a zatoužilo být 
orlem.  Přepadla ho veliká 
sklíčenost, protože bylo jen 
kuřetem.  Ale orel na orlí mládě 

pohleděl a zavolal na něj: „Vzlétni!  Roztáhni křídla a 
leť!  Vždyť ty jsi orel!“  
Ale malý orel odpověděl: „Ne, ne, já jsem kuře.“  A 
zůstal zarmoucený, obrátil se a odešel za kuřaty.  Tak 
celý svůj život prožil jako slepice, s touhou být orlem.  
Nikdy si neuvědomil, že orlem byl. 

 

Bůh nás nestvořil jako kuřata, stvořil nás jako 
orly.  Vložil do nás srdce orla.  V každém z nás je 
mnoho schopností, které nikdy nepoužijeme.  
Proč?  Protože máme strach.  Strach, který nás 
zdržuje od něčeho, co bychom mohli udělat. 
                 (Podle knihy: Elias Vella „Ježíš - lékař těla i duše“.) 

 
NEBOJTE SE! 
Strach prožívá každý člověk.  Prožíval ho i Ježíš.  I 
Ježíš prožíval chvíle, kdy byl zděšený a před apoštoly 
to dal najevo.  Jeho strach vyvrcholil před jeho 
ukřižováním, kdy se ze strachu potil krví. 
 „Neboj se, neboj se, neboj se  . . .“ 
V Bibli nalezneme mnoho zmínek o strachu.  „Neboj 
se!“ říkal Bůh prorokům, „Neboj se!“ pověděl Bůh 
Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl Marii, 
„Nebojte se!“ řekl Ježíš apoštolům, když kráčel po 
moři, „Nebojte se!“ řekl jim po vzkříšení.  

 

Víte, kolikrát se slova „nebojte se“ v Bibli 
nacházejí?  Je to velmi zajímavé!  Tři sta šedesát 
pětkrát!  Tedy tolikrát, kolik má rok dní.  Jakoby 
nám Bůh říkal neustále, den za dnem:  
„NEBOJTE SE !“ 



Modlitba papeže Františka                     

„Ježíši, posilni v nás víru, aby se nehroutila před 

pokušením. Obnov v nás naději, aby se nevytrácela, 

když se vydáváme za světskými svody. Opatruj v nás 

lásku, aby se nedávala klamat zkažeností a zesvět-

štěním. Nauč nás, že kříž je cestou ke vzkříšení.  

Nauč nás, že Velký pátek je cestou k velikonočnímu 

světlu. Nauč nás, že Bůh nikdy nezapomíná na žádné 

ze svých dětí a že jej nikdy neunaví odpouštět  

a objímat nás v jeho nekonečném milosrdenství. Nauč 

nás však také, aby nás neunavovalo prosit o odpuštění 

a věřit v Otcovo bezmezné milosrdenství. Amen.“ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 dubna. 

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

DARY A PŘÍJMY MISIE – BŘEZEN 2021 

Sbírka: $ 705.00; Poštou: $ 1695.00; Online: $ 40.00 

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 
Vás srdečně zve na krajanské 

posezení každou druhou sobotu 

v měsíci (kromě měsíců 7,8 a 12)  
Od 12.00 do 15.00 hod. 

344 Koch Ave., Placentia,CA 92870 

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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	VESTNIK duben 2021 - PRINT

