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MŠE SV. V KVĚTNU / H.M. IN MAY 2021 

NEDĚLE   2.5. 10.00 hod. INTERNET 

NEDĚLE   9.5. 16.00 hod. SAN DIEGO 
St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 

ČTVRTEK 13.5. 11.00  hod. VELEHRAD - kaple 

NEDĚLE 16.5. 13.00 hod. LOS ANGELES 
   VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 

NEDĚLE 23.5. 13.00 hod. SAN FRANCISCO 
   Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 

NEDĚLE 30.5. 13.00 hod. LOS ANGELES 
VELEHRAD – kaple (344 Koch Ave. Placentia) 

MŠE SV. V ČERVNU / H.M. IN JUNE 2021 

INTERNET   6.6. 10.00 hod. – kaple Velehrad 
San Diego 13.6. 16.00 hod. – St.John’sParish 
Los Angeles 20.6. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco 27.6. 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  

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 

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
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KALENDÁŘ NA MĚSÍC KVĚTEN / CALENDAR FOR MAY 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 
So  1. května Dělník sv. Josef Za † Jaromíra Gavendu   Mt 13,54-58 

Ne  2. května 
5. neděle velikonoční  
sv. Atanáš 

10.00 INTERNET – Mše svatá Za † Anežku Kučerovou Jan 15,1-8 

Po  3. května sv. Filip a Jakub Za farnost sv. Filipa a Jakuba v Olomouci Jan 14,6-14 

Út  4. května sv. Florián Za † Petra Máčaje Jan 14,27-31a 

St  5. května sv. Gothard Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention Jan 15,1-8 

Čt  6. května sv. Jan Sarkander  Jan 15,9-11 

Pá  7. května sv. Benedikt II. Za † i živé členy rodiny Kletečkovy Jan 15,12-17 

So  8. května P. Maria, Prostřednice všech milostí Za † Luboše Jednorožce Jan 15,18-21 

Ne  9. května 
6. neděle velikonoční 
Den matek 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall) 
Za maminky 

Jan 15,9-17 

Po 10. května sv. Job Za † Ludmilu a Jindřicha Švorčíkovy Jan 15,26-16,4a 

Út 11. května sv. Ignác z Láconi Za † i živé členy rodiny Kolečkářovy Jan 16,5-11 

St 12. května sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus Za † i živé členy rodiny Gajdoš Jan 16,12-15 

Čt 13. května 
Slavnost Nanebevstoupení 
Páně, Panna Maria Fatimská 

11.00 VELEHRAD – KAPLE – Mše svatá  
Za nemocné, trpící a umírající 

Mk 16,15-20 

Pá 14. května Sv. Matěj Na poděkování za dar života a prosba o Boží požehnaní Jan 15,9-17 

So 15. května sv. Žofie Za † členy rodiny Jednorožcovy Jan 16,23b-28 

Ne 16. května 
7. neděle velikonoční  
sv. Jan Nepomucký 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 
 Za † i živé dárce a dobrodince naší misie 

Jan 17,11b-19 

Po 17. května sv. Paschal Baylon  Jan 16,29-33 

Út 18. května sv. Jan I. Za † Raymond Dvorský Jan 17,1-11a 

St 19. května sv. Petr Celestýn Za † Jiřího Mrkvu Jan 17,11b-19 

Čt 20. května 
sv. Klement M. Hofbauer,  
sv. Bernardin Sienský 

Za † i živé členy rodiny Skovajsovy a Mrkvovy Jan 17,20-26 

Pá 21. května sv. Ondřej Bobola Za † i živé členy rodiny Truchlikovy Jan 21,15-19 

So 22. května sv. Julie, sv. Rita  Jan 21,20-25 

Ne 23. května 
Slavnost Seslání Ducha 
svatého  

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá  

Za † Moniku a Ferdinanda Stachurovy 
(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 

Jan 15,26-
27;16,12-15 

Po 24. května 
Panna Maria, Matka církve  
sv. Vincent Lerinský 

 Jan 19,25-34 

Út 25. května 
sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř,  
sv. Marie Magdaléna de Pazzi 

   Mk 10,28-31 

St 26. května sv. Filip Neri Za † i živé členy rodiny Khodabakhshi Mk 10,32-45 

Čt 27. května 
Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze 

 Mk 14,22-25 

Pá 28. května sv. Emil Za † i živé členy rodiny Piskaty Mk 11,11-25 

So 29. května sv. Maximin Za † i živé členy rodiny Wimmer Mk 11,27-33 

Ne      30.    května 
Slavnost Nejsvětější 
Trojice, sv. Zdislava 

13.00 VELEHRAD – KAPLE – Mše svatá Mt 28,16-20 

Po     31.    května Svátek Navštívení Panny Marie Za † Jarku a Anežku Petrovičovy Lk 1.39-56 

Út   1. června sv. Justin Za † i živé členy rodiny Prossr Mk 12,13-17 

St   2. června sv. Marcelin a Petr Za † i živé členy rodiny Oberreiter Mk 12,18-27 



Dear friends,  
 
Greetings to you all at the beginning of May! I am 
very sorry for the delayed publication of the Bulletin. 
As you all know, sometimes things just plainly don't 

work out...   
So, what awaits us this month?  
 
May is dedicated to the Virgin Mary and to 
praying the Rosary. Pope Francis is especially 
calling on us this year to pray the rosary daily for the 
end of the "Covid era."  
 
On Sunday, May 9, we will thank the Lord God for 
our mothers in celebrating Mother's Day. (SD) 
Moms, all the BEST to you!!! 
 
On Thursday, May 13, we will celebrate the 
Ascension of The Lord (holy Mass at Velehrad at 
11:00 a.m.) and on Sunday, May 23, we will 
celebrate Pentecost. (SF) This day also marks the 
end of the Easter Season. A week later (May 30th), 
we will celebrate Holy Trinity Sunday (LA). On this 
occasion, we will have a special Mass at Velehrad  at 1 
p.m. 
 
I wish you all a beautiful, peaceful, and blessed 
month of Mary, a month full of beautiful 
celebrations. I look forward to meeting you 
personally in celebrating at least some of them.  

May the Lord God bless you and your loved 
ones, protect you and help you!  

Yours, Fr.Libor 
 
P.S. I am sorry that you have not yet received our 
Mission’s financial report for the past year. Hopefully, 
it will be in the June Bulletin. Thank you for your 
understanding. L.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHRISTIAN  PRAYER 
  

 

Prayer is a Relationship With a Person
 

What kind of relationship with my wife would I have 
if I only spoke to her and listened to her as we both 
laid down to sleep? 
Think about what it is like when you begin to date 
someone and you fall in love. Think of how two 
people pursue one another, to spend time together. 
You want to know everything about that person.You 
tell them everything about yourself. 
But if you don't speak with them and stop seeking to 
know them: 
Your love grows cold and the relationship dies. 
Seek to know him, to speak to him, to listen to 
him, to love him! 

Prayer is conversation with 
God -we speak with him and 
he speaks with us. 
St. Escriva: 
• "To pray is to talk with God. 
But about what? About him, 
about yourself: joys, sorrows, 
successes and failures, noble 
ambitions, daily worries, 

weaknesses! And acts of thanksgiving and petitions: 
and Love and reparation. In a word: to get to know 
him and to get to know yourself: to get acquainted!" 
 
Make an appointment with God 

 

In order to pray we must make an appointment, set 
aside some specific time with God to speak with him 
and to listen to him. If we don't set aside some time 
for conversation with Jesus the day will fly past and 
we wont do it. Set an appointment with God the night 
before. Then hold to that appointment the next 
day.  Make God your priority. 
 
When should I pray? 
• First thing in the morning is best - otherwise the 

day will set traps and it will get too late and you 
will be too tired to pray well. 

• If we begin the day in prayer, we lay before God all 
the things in which we need his help - everything. 
He will help you throughout the day. Remember 
Mother Teresa, "I have so much to do today I 
cannot afford to not pray." 

 
Where should I pray? 
"When you pray, go into your room and shut the door 
and pray to your Father who is in secret..." -Matthew 
6:6 
Find a place where you can have two things: 

 
 

• Solitude 
• Silence 

 
The best place of prayer is "face to face" with Jesus in 
the Blessed Sacrament. If you cannot pray in His 
physical presence - set aside a corner of your home 
that is your place to pray.  A comfortable chair, a 
crucifix, a picture of Jesus and Mary, candles, a Bible 
and other spiritual reading; these are important helps 
to prayer. A crucifix and or an icon at the back of 
one's desk with the chair pushed away makes a 
discreet altar at which to pray. 
Silence!!!  Prayer comes naturally out of silence.   

 
Mother Teresa, "In the silence of the heart 
God speaks." 



     Milí krajané, přátelé, 
zdravím Vás všechny na začátku 
měsíce května a velmi se omlouvám, 
za zpožděné vydání Věstníku. Asi to 
znáte všichni, někdy se prostě nedaří. 
A co nás čeká v tomto měsíci? 
     Květen je zasvěcený Panně 
Marii a modlitbě růžence. Papež 

František nás tento rok zvlášť vyzývá ke každodenní 
modlitbě růžence za ukončení „covidové doby”.  
     V neděli 9. 5. poděkujeme Pánu Bohu za naše maminky 
při oslavě Dne matek. (SD)  Maminky, VŠE NEJLEPŠÍ!!!   
     Ve čtvrtek 13. 5. oslavíme slavnost Nanebevzetí Páně 
(mimořádná mše sv. na Velehradě ve 11.00 hod.) a v neděli 
23. 5. slavnost Seslání Ducha sv. (SF) Tímto dnem končí 
velikonoční období. Týden nato (30. 5.) budeme slavit 
slavnost Nejsvětější Trojice (LA). Při této příležitosti 
bude mimořádná mše sv. na Velehradě ve 13.00 hod.  
 
     Přeji Vám všem krásné, pokojné a požehnané 
prožití tohoto „mariánského” měsíce plného krásných 
slavností. Těším se na osobní setkání při slavení aspoň 
některé z nich. 
     Pán Bůh Vám i Vašim blízkým žehnej, ochraňuj Vás 
a pomáhej Vám!                                                                   

                                                    Váš      
P.S.: A ještě se omlouvám, že jste doposud neobdrželi 
finanční zprávu hospodaření naší misie za minulý rok. 
V červnovém Věstníku snad už bude. Děkuji  
za pochopení. L. 
 
 

MARIA – Matka Ježíšova a Matka naše 
     Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné 
supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit 

úkoly a povinnosti chudé 
palestinské dívky a později 
matky. Ale v tom všem a nad 
to všechno byla Boží. Plná 
milosti, Dívka Páně, která 
nechtěla nic, než aby se jí stalo 
podle jeho slova. 
     Jistěže se v tom nikdo z nás 
Marii nevyrovná a nemůže 
vyrovnat. Mesiáš nám byl 
darován jedinkrát, a to pro-

vždy. Ale přece – každý z náš věřících může být plný 
Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás může zcela 
reálně přenášet do světa, v němž žije, do života, který 
spoluvytváří, Boží plnost, Boží přítomnost a moc, Boží 
lásku. A tak se náš život může stát plodným podobně, 
jako byl život Mariin. Plodný ne naší neuvěřitelnou 
výkonností, ale plodný Bohem, který v nás žije  
a působí. Tento svět není v podstatě chudý na výkonné 
pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je ale značně 

chudý na Boží lidi. A to je tedy úkol, který je nám vlastní, 
který za nás křesťany nikdo nemůže na sebe vzít. 

(P. Aleš Opatrný) 

DEN MATEK – 9. května  
     Za zakladatelku Svátku 
matek je považována 
metodistka Anna Marie 
Jarvis. Ta při druhém výročí 
smrti své matky zorganizo-
vala v baptistickém kostele 
v neděli 12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté 
byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou 
neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie 
Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až 
nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek 
národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále.  
V Evropě se uchytil po první světové válce. 
V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. 
V době komunistické totality byl svátek zatlačen  
do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, 
není ale oficiálním státním svátkem.  
 
Všem maminkám děkujeme 
za jejich odvahu, nasazení  
a za jejich neutuchající LÁSKU 
a obětavost. Přejeme jim vše 
dobré, hodně síly a Božího 
požehnání do dalších dnů 
jejich poslání!  
 

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – 13. května       
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 23. května  

     Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva 
křesťanské svátky, následující po velikonocích – první  
za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky na 
památku událostí, které prožili první křesťané. 
Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného 
Ježíše – po tom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim 
sdělil, že napříště již nebude viditelný, a vzdálil se, 
stoupaje k nebi (odtud název „Nanebevstoupení"). 
Svatodušní svátky (letnice) jsou shromáždění, při němž 
první křesťané dostávají slíbeného Ježíšova Ducha a 
uvědomují si, že jsou jeho církví – obnovuje se jejich 
naděje. Skrze Nanebevstoupení a letnice je možno 
pochopit celý význam Ježíšova vzkříšení – není již 
sice viditelný, ale zůstává spojen s námi a dává nám 
svého Ducha, své světlo a sílu od Boha. 

____________________________________  

 
 
 

Oslův příběh 
     Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. Chudák 
zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se 
snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že  
nepotřebuje ani studnu, ani osla a rozhodl se studnu  
i s oslem zasypat. Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=maminka&source=images&cd=&cad=rja&docid=-K5lp8DdbRMxxM&tbnid=2NtLUjfnd3HSHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://doma.nova.cz/clanek/radyanapady/jak-naucit-dite-anglicky-v-10-krocich.html&ei=MXZ1Ubq3Os7y0wGzmoG4Ag&bvm=bv.45512109,d.dmQ&psig=AFQjCNH7L5CkDvBySJ6RVsLXwMt-YArSww&ust=1366738752593626


Každý popadl lopatu a začal házet 
hlínu, písek i smetí do studny. 
Napřed osel začal hlasitě brečet, ale 
pak se utišil. Ještě tam hodili pár 
plných lopat, pak se farmář podíval 
do studny a uviděl něco zcela 
nečekaného. Jak lopata padla na osla, 
on to otřásl a pak na tu hlínu a smetí 
šlápl, aby se dostal výše. A čím více farmáři na osla házeli 

hlínu a smetí, tím výše stoupal. Nakonec byl osel  
ve studni už tak vysoko, že vyskočil ven a odběhl.  
     A co z toho plyne? – Že život na tebe občas bude 
házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to setřást  
a šlápnout výše. Že každá naše potíž je schůdek,  
po kterém se dá jít nahoru. Můžeme tak vylézt  
i z těch nejhlubších studní. Že nesmíme nikdy 
přestat, nesmíme se vzdát, že můžeme a musíme tu 
špínu ze sebe setřást a udělat krok nahoru!   

________________________________________________________________________________________________ 
 

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 a jubilantům měsíce května. 

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

DARY A PŘÍJMY MISIE – DUBEN 2021 

Sbírka: $ 1,336.00; Poštou: $ 980.00; Online: $ 0.00, Dar od Pasadena Beseda: $ 500.00 

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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	INTERNET   6.6. 10.00 hod. – kaple Velehrad
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	A co z toho plyne? – Že život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to setřást  a šlápnout výše. Že každá naše potíž je schůdek,  po kterém se dá jít nahoru. Můžeme tak vylézt  i z těch nejhlubších studní. Že nesmíme nikdy p...
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