
Milí krajané, 
 
všechny Vás srdečně zdravím z našeho českého 
Velehradu zde v Kalifornii. Jak už jste asi slyšeli a 
víte, v úterý 10. srpna 2021 v ranních hodinách byl 
povolán Nejvyšším Veleknězem a Stvořitelem do 
věčného domova ve věku 85 let náš dlouholetý 
pastýř, biskup a misionář Mons. Petr Esterka. 

 Zde v Kalifornii se s 
ním rozloučíme v pátek 
20. srpna, 2021 v 10:30 
hod. při mši svaté  v 
“Kristově Katedrále” 
(Christ Cathedral, 13280 
Chapman Ave, Garden 
Grove, CA 92840).   
Modlitba růžence začne v 
8:30 hod. a po té bude v 
10:30 následovat mše 
svatá, kterou bude sloužit 

sídelní diecézní biskup Kevin Vann. 
Po mši svaté bude možnost setkání v kulturním 
centru v areálu katedrály. 
 
Po posledním rozloučení v USA ve společenství 
českých a slovenských krajanů, o které řadu let 
jako kněz a později jako biskup pečoval v rámci 
České katolické misie, bude jeho tělo převezeno do 
České republiky. Po zádušní mši sv. v Brně na 
Petrově a v jeho rodišti Dolních Bojanovicích bude 
zde uložen k věčnému odpočinku na místním 
hřbitově. 
Prosím, pamatujte ve svých modlitbách na spásu 
jeho duše a na jeho blízké. 
Pán Bůh Vám žehnej! 
P.Libor Švorčík 
 
P.S. 
Místo květinových darů a věnců můžete, 
prosím, finančně podpořit pokračování díla 
pana biskupa Petra Esterky a přispět na 
činnost české misie zde v Kalifornii.  Předem 
velmi děkujeme za Vaši jakoukoliv podporu. 
P.Libor 
Vaše dary můžete zaslat na adresu:   
VCCCM, 344 Koch Avenue, Placentia CA 92870.  
 
V Kalifornii zemřel emeritní pomocný brněnský 
biskup Petr Esterka. 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210810v-
kalifornii-zemrel-emeritni-pomocny-brnensky-
biskup-petr-
esterka?fbclid=IwAR2ncg33TsTYqBrCiWX-
CwnDUnyyn7y3zwgiDsDLCnJDkBbhvZ4pGX3xQ
Vk 

Dear fellow countryman, 
 
I cordially greet you all from our Czech Velehrad 
here in California. As you've probably heard and 
you know, on Tuesday morning, August 10, 2021, 
our long-time shepherd, bishop, and missionary 
Petr Esterka was called by the Highest Priest and 
The Creator of the eternal home. He was 85 years 
old. 
Here in California, we will say the last goodbye 
to him on Friday August 20th, 2021 at 
10:30am at Holy Mass in the "Christ 
Cathedral" (13280 Chapman Ave, Garden Grove, 
CA 92840). 
The rosary prayer and viewing will begin at 
8:30am to 10:00am, followed by Holy Mass to be 
served by Diocesan Bishop Kevin Vann at 
10:30am.  
After the Holy Mass bishop's Esterka life will be 
celebrated in the Cultural Center on the Cathedral 
grounds on Chapman Avenue in Garden Grove. 
 
 
After the last farewell in the USA in the community 
of Czech and Slovak, about whom for many years 
as a priest and later as the bishop took care of the 
Czech Catholic Mission, he will be transported to 
the Czech Republic.  
There will be a funeral mass in Brno at Petrov and 
in his birthplace in Dolní Bojanovice. His body will 
be buried here for eternal rest in the local 
cemetery. 
Please remember in your prayers the salvation of 
his soul and his loved ones. 
God bless you! 
Fr.Libor Švorčík 
 
P.S. 
If you can, please, instead of flower gifts and 
wreaths, you can support the continuation 
of Bishop Petr Esterka's works and contributes 
to the activities of the Czech mission here in 
California.  
Thank you in advance for your support of the 
Czech Catholic Mission in California. 
Fr.Libor 
 
You can send your donations to: 
VCCCM, 344 Koch Avenue, Placentia CA 92870 
 
www.czechchurch.org 
Tel.: (714) 203-1111 
Email: contact@czechchurch.org 
344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870   
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