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Památujete—NONAT?
Táto „Česká“ léčivá mast (ointment) která se
najde skoro v každé lékarničce se dá koupit na
www.nonatsalve.com nebo ji objednejte přímo
za $12.49, co zahrnuje S & H na adrese:
Alfred Novacek, 3831 N E Wasco Street
Portland OR 97232 Tel: 503 234 5594

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of
services advertised on this page.

Holy Family by Ceasar Van Everdingen, 1660

KALIFORNIE LEDEN / JANUARY 2013

Pozor: Nepřehlédněte!!
POZVÁNÍ
NA
BOHOSLUŽBY.
V SAN DIEGU bude mše svatá v SOBOTU, 19 ledna. Mše svatá
začíná ve 4:00 hod. odp. ve farní hale St. John Parish, která je na
rohu ulic Normal a Lincoln. Po mši sv. bude beseda a malé
občerstvení.
V LOS ANGELES bude mše sv. v NEDĚLI, 20. ledna v 1:30 hod.
odp., v Polském centru Jana Pavla II., na 3999 Rose Drive, Yorba
Linda . Po mši sv. bude podáván oběd a párky.
V SAN FRANCISKU česká mše sv. v lednu již nebude. Bude zase
až v NEDĚLI, 17 února v 11:00.hod. v SÁLE kostela STAR OF
THE SEA, 4420 Geary Blvd., San Francisco, CA. Beseda a
pohoštění následují.

PROSINEC 2012
Příjmy ze sbírek pro potřeby misie: $7, 429.00
SD sbirka: $489.00, na centr $150.00; LA sbírka : $4,555.00, oběd
$403.00; tombola 1,162, na centr $300.00; SF sbirka: $820.00, na centr
$210.00 .

Měsíční výdaje misie: $2,565.00
$1,000.00 Bishop’s salary; 375,00 (rent za Polish Center 200 a farní halu v
San Diegu 50 a San Francisco 125); $360.00 (travel to SF, gas, car
maintenance); Věstník tisk : $110.00 +270.00 (postage), tombola $450.00

Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
Prosíme vás, abyste adresovali šeky takto: když dáváte šek na
udržování a práci naší misie, napište:“RC Czech Mission”.
Pokud dáváte šek na splácení Velehradu, napište:
“Czech Center Building Fund”.

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když
jí budete podporovat také finančně!
YOUR TRUST OR WILL: Please

remember Czech ministry in your trust
or will. Our legal title is: North American Pastoral Center for Czech
Catholics, 344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information
call Bishop Esterka, 714 524 0092.

Mše sv. příští měsíc budou: v únoru: SD 9, LA 10, SF 17.

PODĚKOVÁNÍ
Nyni, po Vánocích, bych Vám
všem, kteří jste svou přítomností na
mších svatých, svými peněžitými i
jinými dary, svou prací a službou
nejenom v kuchyni přispěli k oslavě
narození Páně poděkovat za Vaši
ochotu oslavit Kristovy narozeniny.
Táké bych chtel poděkovat nášemu
generalnímu konzulovi H. E. Michalu Sedláčkovi za jeho
účast na naší vanoční mší s jeho manželkou a maminkou.

Díky vám všem!
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ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU
Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue
Tel:(714) 524-0092
Placentia, CA 92870
Fax:(714) 637-6789
www.Czechchurch.org
PetaEst@aol.com
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California
SAN DIEGO
Předseda:

Petr Peterka

LOS ANGELES
Předseda: John Krato
Tajemník: Frank Blazek
SAN FRANCISCO
Předseda: Jan Dedek
Tajemník: Daniel Botcha

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce

(858) 755-1578
E-mail petr@peterkafamily.com
(562) 984-9243
E-mail kratoj6@verizon.net
(714)993-6963
E-mail mblazek4121@sbcglobal.net
(650) 321-9298
E-mail: jandedek@comcast.net
(415) 883-3974
E-mail: bohousek@att.net

Printing: 122 Copy and Print 1020 Harbor Blvd. Fullerton, CA. 92832
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Z PERA O. BISKUPA ESTERKY.
ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
LEDEN • JANUARY
1. +Marii a Elišku Kyntlovy - Josef Kyntl
2. +rodinu Ulrichovu - Marie, Jan a Veronika
3. + J.V. Reicherta - manželka Jana
4. +Bohouše a Marušku Korbářovy - přátelé
5 +Františka a Ludmilu Němcovy - Josef Kyntl
6. + Mirka Janáka - Gita a Jan Dedek
7. +Zdenka Zemánka (+3.1.) - manželka Anna s rodinou
8. +Miloslava Maříka - manželka Edith
9. +Bohumila Hrušku - manželka Paulette
10. +George Martinku - Jean Hoard
11. +Vlastu Masaříkovou - Růžena Kristoff
12. +Dra Wiliama Jonce - manželka Marta
13. +Laddie Lizáka - manželka Martha
14. +Ing. Ctibora (Borka) Jelínka - manželka s rodinou
15. +Dr. Luďka Kozlíka - manželka Brigitte
16. +Marii a Aloise Onderkovy - Frank, syn
17. +Yvonne Liška Nováček - manžel Alfred
18. +Raymunda Dvorského - manželka Marie
19. +Bohumíla Bradíka - Elizabeth Khodabakhshi
20. +Veronica Sujak - Jean Hoard
21 +Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel
22. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
23. +Marii Jordánovou - syn Pavel
24. +Přemysla Tůmu - Elizabeth Khodabakhshi
25. +Irenu Kovalčíkovou (+25. 11.) - Lili Škubalová, sestra
26. +Karla Nováka - manželka Inka a dcera Irenka
27. +Vilema a Eduarda Onderkovy - bratr Frank
28. +rodiny Zrzavou a Frolíkovou - Laďa a Aška
29. +Frank a Anne Simon - Frank C. Simon
30. +členy rodiny Hrobařovi - Josef a Anna Hrobařovi
31. +Dášu Kovaříkovou - Dagmar Civin a Věra Borkovec
BLAHOPŘEJEME VÝHERCŮM NAŠÍ TOMBOLY
1. cenu- $200.00 vyhráli Evelyn M Holicky-Puhala
2. cenu- $100.00 vyhráli donation to Mission
3. cenu- $ 75.00 vyhráli Peter Maryska

Milí členové krajanské misie v Kalifornii!
Nejprve bych vám všem chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví a Božího požehnání do
nového roku 2013. Během vánočních svátků jsem se
zamýšlel nad jednotlívými slavnostmi a jejich významy pro náš
každodenní život. Snad nejvíce mne letos oslovil svátek Svaté
rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Proč? Protože i když se v minulosti dávala svatá rodina za vzor všem křesťanským
rodinám,zamyslíme-li se nad jejímy členy, nebyla to z lidského
hlediska ideální rodina. Panna Maria zdá se byla velmi
mladičká dívka, když počala Ježíška. Na druhé straně svatý
Josef byl už starší, dospělý muž. Ne nadarmo se říká, že byl pěstounem Ježíška, ne jeho otcem. Takže se dá říci, že ty vztahy
mezi jednotlivými členy svaté rodiny nebyly docela ideální. Ale
přesto byly dobré, ba dokonce svaté, protože byly plny křesťanské lásky a ne jenom nějakého slepého pobláznění (infatuation).
Pravá křesťanská láska je založena na sebeobětování se za toho,
kterého miluji. A na tomto sebeobětování se je založena ta svatost, ten vztah mezi členy svaté rodiny.
Dalším bodem mé vánoční meditace bylo dávání si dárků. Je
to zaužívaná vánoční praxe a myslím, že jak mladí, tak i my,
starší, máme radost, když nám Ježíšek nějaký ten dárek nadělí.
V dávání dárků o vánocích se skrývá velké tajemství křesťanského života.. Základní a největší přikázání Boží je milovat
Pána Boha z celého srdce svého,… a svého bližního, jako sebe
samého. Kdo je můj bližní? Je to jen člen mé rodiny a nebo je to
i někdo, kdo je i mimo mé rodiny? Často se stává, že dáváme
těm, kteří mají dosti a zapomínáme na ty kolem nás, kteří naši
pomoc potřebují nejvíce. Jsou to ti, kteří hladoví a žízní, kteří
potřebují, abychom je nasytili a oblekli, abychom jim poskytli
příbytek…. neboť cokoliv jste učinili těmto potřebným, mně
jste učinili, říká Ježíš, a za to půjdete do mého Království.
Zatím co ti, kteří se starali jen o sebe a své blízké, jinými slovy,
kteří byli sobečtí, budou na věky zatracení. I toto zamyšlení se
nad sebou je důležitou součástí vánoc!
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Devět důvodů, proč chodit na mši
Díkuvzdání každou neděli
Na naší účasti na nedělní mši opravdu záleží, je svědectvím naší lásky
k Bohu a Církvi.
Kardinál Sean P. O´Malley, OFM Cap., tr. Katerina ČAPKOVÁ.
Ve středu před V*nocemi se mnoho z nás probíjí dopravní zácpou a
přeplněnými letišti, jen abychom se dostali na svátky domů. Proč?
Protože je naše přítomnost důležitá pro naše příbuzné a přátele. Svojí
přítomností u stolu při rodinných setkáních vydáváme svědectví své
lásky.
Jakožto církevní rodina slavíme Díkuvzdání každou neděli. Eucharistie
pochází z řeckého slova pro „díkuvzdání“, které Ježíš ustanovil při
poslední večeři. Tím, že Ježíš umyl apoštolům nohy, zdůraznil význam
pokorné služby. Pak vzal chléb, požehnal ho, lámal, a přeměnil ho ve své
tělo, krev, duši a božství. Řekl: „Kdo jí moje tělo a pije mou krev, má
život věčný.“ (Jan 6,54) a přikázal: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,
19). Církev Ježíšův příkaz plní.
Vzácný dar
Eucharistie je Ježíšův dar a naplnění jeho slibu, že s námi bude navždy. Je
to ústřední bod Božího plánu spásy. Mnozí katolíci ale berou dar nedělní
mše jako samozřejmost a často nepřijdou, i když mohou. V dobách rané
církve se křesťané rozhodně netěšili svobodě vyznání, kterou máme dnes.
Za účast na mši hrozilo pronásledování od římských úřadů. I když je mše
tak snadno dostupná a zcela bez rizika, neměli bychom ztrácet ze zřetele,
jak vzácný dar to je. Katolíci po celém světě musí překonávat značné
překážky a protivenství, aby dostali to, co my mnohdy považujeme za
samozřejmé. Papež Jan Pavel II. vzpomínal na život v náboženské
nesvobodě a na vítězství víry nad pronásledováním. Matka Tereza
z Kalkaty zase připomínala kněžím, aby „slavili každou mši jako kdyby
byla jejich první, poslední a jediná“. A proto ke každé mši přistupujme a
účastněme se jí, jako kdyby byla naše poslední nebo jediná. A nikdy
neberme toto jedinečné setkání s Bohem jako samozřejmost.
Proč katolíci chodí na mši
Důvody, které katolíci udávají pro vynechání nedělní mše, jsou důležité, a
církev by měla jejich problémům naslouchat a reagovat na ně. Neméně
důležité jsou ale důvody, proč katolíci na mši chodí.
Následovat Boží vedení a růst ve vztahu s Bohem
Třetí Boží přikázání nás nabádá, abychom světili sváteční den. Tím, že
uchováváme neděli pro Boha, že Ho v tento den dáváme na první místo,
zakoušíme větší pořádek a mír v našich životech. Církev nás volá,
abychom si udělali z účasti na nedělní mši závazek. Slibujeme tím, že
budeme udržovat vztah s Kristem a církevní rodinou-Kristovým tělem.
Chodíme na mši v odpovědi na závazek lásky, ne jen splnit povinnost.
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In Memoriam

Bohouš Korbář
odešel na věčnost 23. prosince
ve věku 83 let.
Bohouš se narodil v jižních Čechách.
Hned po Únoru ´48 utekl do Německa,
kde si vzal Marušku s níž emigroval do
Kanady a později se i se synem
Honzíkem usadili v Los Angeles.
Bohouš pracoval velmi úspěšně jako
manager v americké továrně. Po smrti
otce Popelky mnoho let zastával Bohouš
opět velice úspěšně také práci sekretáře
v naší katolické misii. Po mnoho let se stala rodina Korbářová
jakýmsi centrem los-angelské katolické misie. Bez své věrné
manželky Marušky, která zemřela před několika léty, se Bohouš
necítil zde na zemi doma. Nakonec se odstěhoval k synovi
Honzíkovi do Fort Worth, TX, kde po poměrně krátké době zemřel.
Bohouši, odpočívej v pokoji, po boji. Amen.

In Memoriam

Mirek Janák
odešel na věčnost 28. listopadu
ve věku 74 let po dlouhé nemoci.
Mirek se narodil v Kutné Hoře a
vyrostl ve Vrchlabí.
Později vystudoval electro inženýrství v Praze.
V roce 1968 odešel i s rodinou do
Německa a později, v roce 1977, do
Sunnyvale v severní Californii.
Prosím, připojte se k nám v modlitbách a vzpomínkách.
Manželka Jana, syn Miloš a dcera Zuzana s rodinou.
Ježíš řekl: “Já jsem vzkříšeni a život. Kdo veří ve mne, I kdyby zemřel, bude živ.”
Jan 11:25.
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Dáša Kováříková se narodila 14. dubna
1923 v Rajhradě na Moravě, ale hned po
narození žila v Praze. Měla jednu sestru a
dva bratry. Již ve svých 12. letech ztratila
svého milovaného tatínka.
Další tragedii prožila během druhé
světové války. Jeji maminka tragicky zahynula po Hitlerově okupaci Prahy. Dáše
bylo teprve 16 let. Najednou se ocitla v
situaci, kde na ni zůstala obrovská zodpovědnost se starat o své 3 sourozence. Byla
válka, jídlo nebylo. Vyprávěla mi, jak obtížné bylo sehnat potraviny. Dáša několikrát
jela vlakem na vesnici a ve své tahací harmonice propašovávala potraviny. Bylo to
velmi riskantní, protože Němci dělali kontroly na nádražích a kdyby jí to našli, tak ji
mohli hned zastřelit. Dáša vystudovala
hereckou konzervatoř a láska k divadlu s ní
byla celý její život. Po studiu nastoupila
jako mladičká herečka do Vesnického divadla, kde potkala svoji životní
lásku mladého a krásného herce Otona Kováříka. Byla to láska na první
pohled a trvala do poslední chvíle jejich života.
Ale nebylo Dáše přáno si užít nového manželství. Hned po své
svatbě v roce 1951 byla ona a její mladší bratr, uvězněna za zločin který
spáchala proti tehdejší KSČ a to za to, že neudala svoje dva starší
sourozence o kterých věděla, že utekli do USA. Dáša a její bratr byli ve
vězení přes rok a tato zkušenost na ni nechala následky na celý život.
Rozdělením od svých sourozenců léta velice trpěla. V roce 1966 se jí a
Otonovi podařilo vystěhovat se do USA. Dášin nejstarší bratr měl v Los
Angeles velmi známou restauraci Heart of Europe, kde Dáša s Otonem
pracovali po svém denním zaměstnáni. Dáša byla nesmírně milující a
oddaná manželka. Žila pro Otona a jeho talent.
Dáša se obětavě starala o Otona během jeho dlouhé a těžké nemoci
poslední 3 roky jeho života a ani po jeho smrti v roce 2010 pro ni její
bolest nikdy neutichla. Poslední dva roky jejího života byly pro ni
velmi těžké, ale všechnu sílu, kterou ještě měla, dala do zachování
Otonovy památky na jeho umění a na jeho osobnost.
Dáša odešla za svým Otonem 27. listopadu 2012.
Zemřela jak si vždy přála ve svém domě a za ruku jsem ji držela do
posledního dechu já, jeji milující neteř.
Dáša Jelínková s manželem Milanem Jelinkem
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Kristus skutečně touží se s námi ve mši setkat a být pro nás stále
přítomen. Doufá, že mu jeho touhu oplatíme a uděláme tento
každotýdenní závazek lásky a vděčnosti nedílnou součástí svého života.
Odpověď na Boží lásku
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Ježíš se
vydal na kříži pro naši spásu, a nadále se nám dává v eucharistii. Slovo
láska dnes ztratilo mnoho ze své krásy a významu, často se redukuje jen
na jakýsi pocit. Řecké slovo pro Boží lásku, agapé, přitom zahrnuje
konání, darování sebe samého. Naše láska k Bohu je pak oplácením
tohoto sebedarování-skrze náš čas, energii, obavy, naděje a radost. Mše
je nejlepší příležitost, jak poděkovat Bohu za všechny dary-zvláště život,
rodinu, přátele, víru a lásku.
Setkání s Kristem
Při mši se prolíná věčnost se současností. Přijímání Božích milostí skrze
svátosti a osobní setkávání s Ním je součástí Božího plánu spásy.
Věříme, že Bůh je s námi ve mši skutečně přítomen. Ježíš je ve mši
přítomen čtyřmi způsoby: a) ve slavícím společenství, b) v pronášených
slovech, c) v celebrujícím knězi, a, d) v eucharistii (viz Konstituce
svátostné liturgie, č. 7). Díky těmto setkáním s Kristem ve mši se
snažíme být aktivními účastníky, ne jenom pasivními diváky-naslouchat
Jeho slovu, sdílet se při obětování, zpívat, a pronášet skutečně zbožné
„amen“ („vskutku věřím“), když Krista přijímáme v eucharistii.
Shromáždit se a modlit se s farní rodinou
Křesťanský život je vlastně poutí s našimi bratry s sestrami v Kristu.
Následování Krista prožíváme s našimi bližními, s kterými a za které se
při nedělní mši modlíme. Naše přítomnost je tak symbolem solidarity a
jednoty s Bohem a bližními. Je to nejplnější výraz naší křesťanské
identity.
Posílení vlastní rodiny
Během svátosti křtu se rodičům opakovaně připomíná, že to oni jsou
povoláni, aby byli svým dětem prvními a zároveň nejlepšími učiteli ve
věci života ve víře. A jelikož je mše pro katolíky ústřední modlitbou a
zdrojem a vrcholem křesťanského života, docházíme-li na mši s dětmi,
přirozeně jim tuto skutečnost předáváme. Nedávno jsem se zúčastnil
večeře na počest ředitele katolické střední školy. Ve svém krátkém
proslovu zmínil, že vyrostl v rodině, kde chodit v neděli na mši bylo
zhruba stejně dobrovolné jako dýchání. S touto zkušeností se mnoho
z nás může ztotožnit-s pocitem, jak důležitá je nedělní eucharistie pro
identitu a přežití naší rodiny. Vynechat mši je jako přestat dýchat.
Vydat svědectví a předat odkaz našim dětem
Děti se učí od svých rodičů a prarodičů. Formujeme naši mládež podle
toho, jakým způsobem se účastníme mše.
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Děti, které vidí, že jejich rodiče přicházejí do kostela s předstihem, aby
se ještě před mší pomodlili, je budou napodobovat.
Děti, které vidí své rodiče a další dospělé, jak zbožně a s opravdovou
úctou přijímají eucharistii, si snáze uvědomí, že eucharistie je vskutku
tělo a krev Páně. Příklad rodičů je nedílná součást přípravy na první
svaté přijímání. Děti, kterým rodiče říkají, jak moc a proč tak rádi chodí
na mši, ji nebudou srovávat s televizí a nebude jim připadat „nudná“. To,
jak slavíme neděli, má vliv na prožití celého týdne a je znakem naší
křesťanské identity předávané z generace na generaci.
Být proměněn svátostnou milostí
Eucharistie nám dává sílu čelit životním zkouškám a připomíná nám
Boží lásku. Ježíš řekl:“Já jsem ten chléb živý, který sestoupil
z nebe...kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a zůstává ve mně
a já v něm“. (Jan 6, 51, 54, 56). Milosti, které nám Bůh dává při každém
slavení mše, nám pomáhají vést šťastnější, svatější život. Když se na mši
připravujeme, můžeme s důvěrou prosit Krista o posvěcující milost.
Když do kostela dorazíme, můžeme Boha žádat, aby k nám mluvil skrze
čtení, hudbu, kázání a modlitby, a aby nám ukázal, jak být co nejlepšími
lidmi. Pak se můžeme modlit o vedení, jak přes týden uvést načerpané
poznatky do praxe.
Účastnit se Kristova vítězství nad smrtí
Každá nedělní mše je malými Velikonocemi, protože připomíná
vzkříšení-Ježíšovo slavné vítězství nad smrtí. Je to to nejvýznamnější
vítězství v dějinách, protože otvírá cestu k věčnému životu. Bůh každého
z nás tak miloval, že se vtělil-stal se člověkem-a zemřel za naše hříchy.
Udělal to, protože chce, abychom s Ním měli život věčný v nebesích.
Jeho vítězství se tak stává naším vítězstvím.
Okusit nebe
„Pokaždé, když slavíme eucharistii“, kázal papež Jan Pavel II., „se
účastníme poslední večeře našeho Pána, která nám dává okusit nebeské
slávy“. Ve své encyklice Ecclesia de Eucharistia napsal:“Ti, kdo
přijímají Krista v eucharistii, nemusí čekat na smrt, aby přijali život
věčný; už ho mají na zemi, jako první plody budoucího naplnění, které
zahrne člověka v jeho plnosti. V eucharistii se nám dostává příslibu
našeho tělesného zmrvýchvstání na konci věků:“Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6, 54).
„Tento příslib budoucího vzkříšení pochází ze skutečnosti, že tělo Syna
člověka, podané jako pokrm, je jeho tělem v oslavené podobě po jeho
vzkříšení. S eucharistií tak trávíme i „tajemství“ vzkříšení. Z tohoto
důvodu sv. Ignác Antiochijský správně definoval svátostný pokrm jako
„lék nesmrtelnosti, protijed smrti“.
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Čtyři způsoby, kterými je Kristus přítomen ve mši
1. Ve společenství věřících
Každý z nás je stvořen k Božímu obrazu. Laskavost, kterou prokazujeme
druhým, je laskavost, kterou prokazujeme Kristu. Jsme-li součástí
společenství věřících, jsme zahrnuti do Ježíšovy modlitby díků a chvály
Boha Otce. Je to svátostné setkání s Ježíšem a našimi bližními.
2. Ve svém slově
Čtení z Písma jsou slovem věčného života a zprávou milujícího Boha svému
lidu. Modlíme-li se přede mší o vedení a pozorně nasloucháme čtení a
kázání, Bůh k nám často promlouvá slovy, která přesně potřebujeme slyšet.
3. V osobě kněze
Když kněz během konsekrace říká:“Vezměte a jezte z toho všichni; toto je
mé tělo“, promlouvá skrze něho Ježíš. Kněz Ježíše zastupuje. Skrze kněze
tak máme účast na nejúžasnější události v historii, která nás osvobodila od
hříchu a otevřela nám možnost strávit věčnost s Bohem.
4. V eucharistii
Přijímáme Ježíšovo tělo a krev, a Ježíš nás proměňuje. Spojujeme se s ním
tím, že ho přijímáme v eucharistii a skrze něho se spojujeme s našimi
bližními.
Převzato z: Mše: Čtyři setkání s Ježíšem, která vám změní život;
autor: Dr. Tom Curran
Otázky:
Proč chodíte v neděli na mši?
Proč vynecháváte?
Účastníte se mše plně?
Kdo vám na mši chybí?
Jak byste ho přesvědčili, aby opět na mši začal chodit?
Co když nemohu ke svatému přijímání?
Ti z vás, kdo máte pocit, že na mši nejste vítáni, protože z různých důvodů
nemůžete ke svatému přijímání, vězte, že Bůh vás miluje, a katolické
společenství vás chce mít mezi sebou. Všichni jsme bratři a sestry v Kristu.
Nemožnost přijmout Tělo Páně by vám neměla bránit v účasti na mši.
Naopak, dodržování nedělního závazku účasti na mši může poskytnout
potřebnou milost, pokud se jí nebráníte, dát vám sílu k překonání překážek a
najít cestu ke smíření.
Článek převzat z pastýřského listu kardinála Seana Patricka
O´Malleyho, OFMCap. „ Ježíšova touha: naše účast na nedělní mši“,
Boston, listopad 2011. Redakčně upraveno a kráceno.
Biblické citace dle: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně
deuterokanonických knih), český ekumenický překlad, Česká biblická
společnost, 1993.
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