
VĚSTNÍK 
ČESKÉ KATOLICKÉ MISIE V KALIFORNII  

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

ČERVEN – JUNE 2021 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 
 
MŠE SV. V ČERVNU / H.M. IN JUNE 2021 

 
ČTVRTEK   3.6. 11.00  hod. VELEHRAD – kaple 
 
NEDĚLE   6.6. 10.00 hod. INTERNET 

 
NEDĚLE  13.6.  16.00 hod. SAN DIEGO 
                                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St.,SD) 

 
NEDĚLE  20.6.  13.00 hod. LOS ANGELES  

             VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 
 

NEDĚLE  27.6.  13.00 hod.  SAN FRANCISCO 
                    Nativity of Our Lord R.C. Church (240 Fell Street, SF) 
 
 

 
MŠE SV. V ČERVENCI / H.M. IN JULY 2021 

 

INTERNET   4.7. 10.00 hod.  
San Diego 11.7. 16.00 hod. – St.John’s Parish 
Los Angeles 18.7. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco 25.7. 13.00 hod. – Nativity Church 

 

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky 

www.Czechchurch.org anebo 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, 

anebo 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/
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 KALENDÁŘ NA MĚSÍC ČERVEN / CALENDAR FOR JUNE 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.    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 

Čt.  3. června 
Slavnost Těla a Krve Páně     
sv. Karel Lwanga a druhové 

11.00 VELEHRAD – KAPLE – Mše svatá Mk 14,12-16.22-26 

Pá. 4. června sv. František Caracciolo Za † i živé členy rodiny Zemkovy a Maříkovy Mk 12,35-37 

So.  5. června sv. Bonifác Za † Jozefa Cisára Mk 12,38-44 

Ne.  6. června 
10. neděle v mezidobí  
sv. Norbert 

10.00 INTERNET – Mše svatá                                      
Za † i živé dobrodince naší misie  

Mk 3,20-35 

Po.  7. června Sv. Robert Za † i živé členy rodiny Peškovy Mt 5,1-12 

Út.  8. června sv. Medard Za naše † maminky Mt 5,13-16 

St.  9. června sv. Efrém Syrský Za naše † babičky Mt 5,17-19 

Čt. 10. června sv. Maxim  Mt 5,20-26 

Pá. 11. června 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo   
sv. Barnabáš 

Za † a živé členy rodiny Kletečkovy Jan 19,31-37 

So. 12. června 
Neposkvrněné Srdce Panny 
Marie 

Za † i živé členy rodiny Kolečkářovy Lk 2,41-51 

Ne. 13. června 11. neděle v mezidobí  
sv. Antonín z Padovy 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall)  Mk 4,26-34 

Po. 14. června sv. Anastáz Za † a živé členy rodiny Gajdoš Mt 5,38-42 

Út. 15. června sv. Vít Na poděkování – Mrs. Wuerch’s intention Mt 5,43-48 

St. 16. června sv. Benon (Zbyněk) Za † Petra Máčaje Mt 6,1-6.16-18 

Čt. 17. června sv. Řehoř Barbarigo  Mt 6,7-15 

Pá. 18. června sv. Marina Za † Raymond Dvorský Mt 6,19-23 

So. 19. června sv. Jan Nepomuk Neumann Za † Zdenku Dvořákovou Mt 6,24-34 

Ne. 20. června 
12. neděle v mezidobí – 
Den otců 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 
Za naše tatínky  

Mk 4,35-41 

Po. 21. června Sv. Alois Gonzaga Za † a živé členy rodiny Babičkovy Mt 7,1-5 

Út. 22. června sv. Jan Fisher a Tomáš More Za † a živé členy rodiny Jordánovy Mt 7,6.12-14 

St. 23. června sv. Josef Cafasso Za † a živé členy rodiny Wimmer Mt 7,15-20 

Čt. 24. června 
Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele 

Za nemocné, trpící a umírající a jejich rodiny Lk 1,57-66.80 

Pá. 25. června sv. Vilém, ct. Ivan  Mt 8,1-4 

So. 26. června sv. Jan a Pavel  Mt 8,5-17 

Ne. 27. června 
13. neděle v mezidobí  
sv. Cyril Alexandrijský 

13.00 SAN FRANCISCO – Mše svatá  

(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 
Mk 5,21-43 

Po. 28. června sv. Irenej (Lubomír)  Mt 8,18-22 

Út. 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla  Mt 16,13-19 

St. 30. června sv. prvomučedníci římští  Mt 8,28-34 



 
 

ANNUAL REPORT 2020   
VELEHRAD CALIFORNIA CZECH CATHOLIC 
MISSION (VCCCM)   

   

Donation/Gifts $28,975.76  

Interest Earned $91.25  

Website donations $1,056.63  

Will Donation $26,340.00  

Total Income and Donations  $56,463.64 

   

Ordinary Expenses   

Salaries and Stipends for Priests $33,904.00  
Religious Expenses (Wine, supplies, 
subscriptions) $1,139.99  

Bishop Esterka's Stipend $9,500.00  

Rent for Churches $1,425.00  

Events (Performances, Tombola, Meals) $5,536.50  

Travel / Gas $4,010.00  

Vestnik / Facebook / Website / Instagram $10,550.00  

Household (Utilities, Subscriptions, and Meals) $11,022.50  

Financial, Legal, and Office Expenses $137.00  

Total Ordinary Expenses  

 
-$77,224.99 

   

Velehrad Property Expenses   

House Maintenance $4,014.00  

House Repair and Improvements $1,621.00  

Fire and Property Insurance $3,242.00  

Taxes & Licenses $1,962.00  

Total Property Expenses  -$10,839.00 

   

NET INCOME (LOSS)  -$31,600.35 

 
 



     Milí krajané, přátelé, 
srdečně Vás všechny zdravím. Měsíc 
červen je opět bohatý na oslavy. Hned 
zpočátku měsíce oslavíme slavnost 
Těla a Krve Páně (3.6.). Svátek 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.6.) 
nám připomene velikost lásky Boží. 
Tímto měsícem nás budou opět 

provázet naši přátelé v nebi; z těch nejznámějších  
sv. Antonín (13.6.), sv. Jan Křtitel (24.6.) a sv. Petr a Pavel 
(29.6.). A v neposlední řadě také oslavíme svátek tatínků 
(20.6.). Všem tatínkům gratulujeme a přejeme jim 
hodně síly a trpělivosti při naplňování jejich poslání! 
 
Přeji Vám všem krásné a požehnané dny měsíce června  
a velmi se těším na setkání s vámi osobně. 
 
Pán Bůh Vám žehnej, posiluj Vás a ochraňuj … 
 
                                                     Váš                                                                   
                                                     
 
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 3.června 

 

Ježíš říká: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, 
nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude 
nikdy žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život 
věčný a já ho vzkřísím v poslední den.” (Jan 6, 35.54) 
    
     Svátek zavedl papež Urban IV. r. 1264. Tato slavnost, 
lidově řečeno Boží tělo, je svátek, kterým se zdůrazňuje 
reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka 
v eucharistii. Podle nauky křesťanských církví dochází  
při slavení mše k přepodstatnění obětovaného chleba  
a vína v tělo a krev Ježíše Krista. V českých zemích 
vrcholily eucharistické slavnosti v době předhusitské 
mezi léty 1390–1420. Slavení svátku může být provázeno 
procesím.  
     Datum slavnosti se řídí datem Velikonoc příslušného 
roku. Nedělí Seslání Ducha svatého končí doba 
velikonoční. Následuje neděle Nejsvětější Trojice  
a čtvrtek po ní je vyhrazen slavnosti Těla a krve Páně. 

 

Slovo Eucharistie pochází z řeckého eucharistia  
= děkovat. Je to svátost ustanovená Ježíšem při poslední 
večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům 

chléb a víno jako svoje tělo a svou krev 
jako památku na novou a věčnou 
smlouvu. Během doby byla tato svátost 
označována různými názvy: večeře Páně, 
lámání chleba, dar, oběť, památka, mše 
svatá. Podstatnými znaky eucharistie 
jsou chléb z pšenice a víno z hroznů,  

ve kterých se posvěcením děje proměna v tělo a krev 
Ježíše. Všichni křesťané se mají podílet na nedělním 
slavení eucharistie, a pokud možno přistoupit ke svatému 
přijímání. Eucharistická bohoslužba (Mše svatá) se dělí na 
bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti, vlastní 
eucharistickou liturgii. Bohoslužba slova sestává ze čtení 
úryvků z Písma svatého, homilie, vyznání víry a modlitby 
věřících. Eucharistická liturgie začíná přinášením darů 
chleba a vína, pak následuje eucharistická modlitba, 
modlitba Otče náš a svaté přijímání. 
 
Co mi vadí na katolické mši 
     Jeden kamarád mi řekl: „Povím Ti, co mi vadí  
na katolické mši. Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic 
a já z toho nic nemám.“ 
     Na to jsem mu odpověděl: „Mně se na katolické mši líbí 
to, že i když hudba nebo kázání nestojí za nic, stejně 
přijímám Ježíše.“ O věci okrajového významu (hudba, 
kázání) nejde. To je jen ciferník kompasu. Ježíš je střelka, 
která ukazuje k Bohu. 
     Samotné chození na mši z vás světce neudělá. Můžu 
celý den sedět v garáži, a mechanik ze mě nebude. Ale ti, 
kdo chodí na mši každý týden nebo každý den, mají 
neuvěřitelnou příležitost růst ve víře a nechat se 
postupně proměnit k obrazu Božímu. 
 
Díky eucharistii se „měním v Ježíše“ 
     Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto 
úvahou: když jíme obyčejnou stravu, jídlo se v našem těle 
mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo 
a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek 
je naprosto opačný. Pokrm, jímž je eucharistie, se nestává 
součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když 
přijímám eucharistii, měním se v Ježíše. Přijímáním 
eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. 
Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).  
 
 

Bůh je Otec Indiánů?  
     Egerton Young kdysi přišel jako misionář k Indiánům  
z kmene Saskačewan v Kanadě se zvěstí o lásce Boha Otce. 
Jeden starý náčelník na to řekl: „Když jsi nyní mluvil  

o velkém Duchu, slyšel 
jsem dobře, jak jsi řekl 
‚náš Otec‘?“ 
„Ano, řekl jsem to,“ 
odpověděl misionář  
a dodal: „My ho známe 
jako Otce, protože se 



nám zjevil jako Otec v Ježíši Kristu.“ 
„To je pro mě velice nové a milé,“ řekl náčelník. „My jsme 
na Velkého Ducha nikdy nemysleli jako na Otce. Slyšeli 
jsme ho v hromu, viděli jsme ho v blesku, smršti a vánici  
a báli jsme se. Takže když nám říkáš, že Velký Duch je náš 
Otec, nesmírně nás to těší.“ Náčelník se odmlčel a potom 

se zeptal: „Misionáři, řekl jsi, že velký Duch je tvůj Otec?“ 
„Řekl,“ odvětil Young. „A,“ pokračoval náčelník, „řekl jsi, že 
je Otec Indiánů?“ 
„Ano,“ odvětil misionář. 
„Potom,“ pravil starý náčelník, „jsme ty a já bratry.“ 

Z knihy: O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem

________________________________________________________________________________________________ 
 

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 června. 

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

DARY A PŘÍJMY MISIE – KVĚTEN 2021 

Sbírka: $ 958.00; Poštou: $ 1,845.00; Online: $ 0.00, 

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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