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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU bude vánoční mše svata v pondělí 24. prosince v 15:00 
hod. v St John’s Parish Hall, 4005 Normal St, San Diego, CA 92103, na 
rohu Normal st. a Lincoln ave. Beseda a pohoštění následují.

V LOS ANGELES bude mše sv. v úterý 25. prosince v 14:15 hod, v
Polskem Centru, 3999 Rose Drive, Yorba Linda, CA 92886. Po mši svaté 
následuje pohoštění (oběd $10, párky $5).

V SAN FRANCISKU bude vánoční mše svatá v neděli 6. ledna 
2019 ve 12:30 hod. v Nativity of our Lord Roman Catholic Church, 
240 Fell Street, San Francisco, CA 94102.

Příští  Mše sv. budou:
SD - 12. ledna ~ LA - 20. ledna ~ SF - 28. dubna

Nepřehlédněte!!
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Mons. Dušan Hladík

Bližší informace o novém místě bohoslužeb podá:
Jan Dedek: 650 321 9298 | Peter Munka: 415 205 7222

Drazí věřící a milí krajané v San Franciscu a okolí.

Dá-li Pán Bůh, zahájíme v novém roce 2019 pravidelné české mše svaté v San 
Franciscu na novém místě. Bude to v polském kostele Narození Páně, kde se k 
bohoslužbám scházejí Poláci, Slovinci a Chorvati a my Češi a Slováci budeme 
mít příležitost se k tomuto společenství slovanských národů připojit a mít zde 
několikrát do roka své vlastní české mše svaté. Adresa tohoto kostela je následující:

České mše svaté v San Franciscu

První česká mše svatá zde bude na „Tři krále“ v neděli 6. ledna 2019 ve 12:30 
pm. Při mši svaté budeme zpívat naše tradiční české a slovenské koledy a bude se 
světit voda, kadidlo a křída, kterými pak můžete požehnat svoje domovy. Také 
se budou světit zlaté a stříbrné předměty (křížky, medajlky, řetízky, prsteny, 
přívěsky a další), které si přinesete. České mše svaté bude sloužit v roce 2019 
Mons. Dušan Hladík z Chicaga. Mše svatá bude nahoře v kostele. Hodinu přede 
mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření. Využijte možnost vánoční svaté 
zpovědi v českém nebo slovenském jazyce. Mše svaté budou začínat přesně v 
udanou hodinu.

Po mši svaté Vás zveme na přátelské posezení ve farním sále pod kostelem. 
Bude možnost oběda a občerstvení. Prosíme obětavé členy misie o obvyklou 
pomoc s přípravou pohoštění. Budeme vděčni našim ženám, když přinesou něco 
z vánočního cukroví. Kromě obvyklé besedy budeme společně hovořit o budoucí 
činnosti České misie v San Franciscu i o tom, jak se každý osobně do této činnosti 
zapojí. Také si společně zazpíváme další české a slovenské koledy.

Udělejte si, prosím, na českou mši svatou i následné společné odpoledne čas a 
využijte vzácné příležitosti k setkání s přáteli a krajany. České bohoslužby v San 
Franciscu jsou jen několikrát do roka, rezervujte si na to celý den a neplánujte si 
už jiné akce. Přijďte do našeho společenství povzbudit se ve víře, oživit si svůj 
mateřský jazyk a připomenout si krásné národní tradice. Pozvěte také své české 
a slovenské přátele a známé. Další česká mše svatá v San Franciscu bude týden 
po Velikonocích 28. dubna 2019.

Přeji Vám milostiplné prožití nastávajícího adventu, radostné Vánoce a hojnost 
Božího požehnání a vše nejlepší v novém roce. Těším se na setkání se všemi o 
slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2019.

Nativity of our Lord, Roman Catholic Church
240 Fell Street, San Francisco, CA 94102

Polský kněz: Fr. Tadeusz Rusnak, TChr. | Telefon & Fax: (415)252-5799
E-Mail: parish@sfnativity.org | Web site: www.sfnativity.org
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Symbolický plamínek zapálil v uplynulém týdnu v jeskyni Narození Ježíše Krista 
v Betlémě zástupce všech skautů světa, jedenáctiletý Niklas Lehner z Horního 
Rakouska.

Světlo z Betléma už je na cestě

Jubilejní třicáté vítání Betlémského světla v Evropě se letos neodehraje 
ve Vídni. Skauti ho převezmou a do svých zemí, krajů a měst rozvezou 
ze starobylého Lince. Tam totiž celá novodobá tradice, spojená s 
hornorakouskou veřejnoprávní stanicí ORF, v roce 1988 začala.

Slavnostní ekumenická bohoslužba proběhne 15. prosince v linecké 
katedrále – Mariendomu. Odtud plamínek odvezou čeští skauti do 
Českých Budějovic, odkud pak zamíří skautští kurýři s Betlémským 
světlem nejdříve do Prahy, pak do Olomouce a Brna. A v neděli 16. 
prosince světlo slavnostně předají do rukou biskupů: v Brně na Petrově 
v 9 hodin, v Praze u Sv. Víta a v Olomouci u Sv. Václava v 10 hodin. 
Na vybraných poštách těchto tří měst bude také možno v předvánočním 
týdnu získat příležitostné razítko s motivem Betlémského světla.

Rozvezou ho vlakem

„Skauti a skautky rozvezou světlo 
ve vlacích do celé České republiky 
a další šíření z jednotlivých 
stanic pak záleží na místních 
podmínkách. Bývá zvykem jej 
uchovávat na farách, obecních 
úřadech, ale i ve skautských 

klubovnách a u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – 
zejména ti starší – nás mohou požádat o jeho přinesení domů,“ vysvětluje 
člen rady skautského střediska Duha v Brně Česlav Ulrich. Sám se na 
rozdávání Betlémského světla podílí už víc než dvacet let. „V naší farnosti 
zájem o světlo každým rokem roste. Do kostela i na dalších pět míst přišlo 
loni při jeho rozdávání už více než pět set rodin. A víme, že mezi domky 
– stejně jako ve vysokých panelácích – se pak mírový symbol šíří dál mezi 
sousedy. Spojuje tak křesťany s nevěřícími a je viditelným prostředníkem 
Boží lásky ke všem,“ zdůrazňuje Česlav Ulrich.

Více o putování Betlémského světla, včetně jízdních řádů, lze nalézt na 
www.betlemskesvetlo.cz.
VÁCLAV ŠTAUD

Zdroj: www.katyd.cz
Vydání: 2018/49 4.12.2018, Autor: Václav Štaud
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Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, 
v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk 
vhodný pro naši dobu.

Evangelizační úmysl:
Ve službě předávání víry

MĚSÍC PROSINEC

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou 
touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).

Národní úmysl:

Zvečerieva sa a táborák horí
jak na Kráľovej holi,
pripomína slávu, oslnivé rána,
romantiku a šteklenie obhoreného dreva.

Horí ako láska v srdci
nepremožene a nastálo,
puká, praská, križuje
a zoceľuje,
tóny dávných liet zbližuje.

Detský smiech, či hravú gitaru,
dobrú náladu si v tichu tom
mesačnom vychutnáš.

Až keď blesk pretne oblohu
zašepkáš : “Otče náš”.

- Olga Rajec

Večernica
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1. +Frances Lysak Flider - Ingrid Chybik and daughters
5. +Zdeňek Zemánek - Anna Zemánek s rodinou
6. +John Krato (Dec. 6, age 95) - přátelé
7. +Miloslav Mářik – manželka Edith
8. +Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
9. +Viliam Jonec - Marta Jonec
10. +Robert & Kveta Dvoracek - daughter Genie Berberian & family
11. + Estela Barcarcel - John Krato
13. +Michael and Anna - John Krato, father and husband
15. +Jozef Cisár - dcera Oľga Rajec
16. + Monika & Ferdinand Stachura
17. za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
18. + Raymunda Dvorského - manželka Marie
20. +Lubos Jednorozec and the Jednorozec Family
23. + Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
24. +Karel Novak - dcera Irene
25. Holicky Family - Evelyn Holicky Puhala

ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ:
PROSINEC 2018

Tak jako minulá léta, tak i letos 
posíláme s tímto Věstníkem 

raffl e tickets. Zakoupením těchto lístků 
podpoříte fi nančně existenci naší misie. Jistě 
víte, že bez této vaší pomoci by naše misie 
nemohla existovat. Doufáme, že mnozí z 
vás se zúčastníte naší vánoční mše svaté. V 
Los Angeles po mší sv. bude kromě obvyklé 
besedy a oběda také vánoční tombola. 
Nezapomeňte tedy opět přinést nějaké ceny 
do tomboly. Jak si jistě vzpomínáte, minulý 
rok se tombola stala velmi zábavná.

VÁNOČNÍ TOMBOLA 
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Listopad 2018 
Podle praxe katolických farností budeme zveřejňovat částku ze sbírek a 
nebudeme rozlišovat mezi jednotlivými mšemi, a také částkou přijatou 
poštou v daném měsíci. Už nebude měsíční zpráva o výdajích. Bilance 
je zveřejňována každoročně v únorovém Věstníku. Pokud máte někdo 
dotazy, zavolejte na číslo biskupa Esterky 714-524-0092 a zanechte vzkaz. 

Sbírka a pohoštění:  $1410,00; Poštou: $715,00
Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

Dbejte prosím, aby Vaše šeky odpovídaly jménům našich účtů:  Velehrad 
California Czech Catholic Mission (nebo VCCCM). Naše banka již 
nebude přijímat šeky bez označení Velehrad nebo VCCCM v kolonce 
příjemce. 2. Přejete-li si věnovat příspěvek North American Pastoral 
Center for Czech Catholics, vypište prosím šek na NAPCCC.Tisíceré 
díky za Vaši štědrou podporu! 

Naše misie bude existovat jen když budete chtít a když jí budete 
podporovat také fi nančně!

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.

Bishop Peter Esterka
344 Koch Avenue   
Placentia, CA  92870  
www.Czechchurch.org 
Check us out on FACEBOOK: CzechChurch in California

ADRESA MISIE / Redakce VĚSTNÍKU

Tel:(714) 524-0092   
Fax:(714) 637-6789
PetaEst@aol.com

SAN DIEGO

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Předseda:     Petr Peterka

Předseda:    George  Dvorsky  

Spolupředseda:     Jan Dedek
Spolupředseda:    Daniel Botcha

(858) 755-1578 - petr@peterkafamily.com

(310) 545-9302 - dngdvorsky@Verizon.net

(650) 321-9298 - jandedek@comcast.net
(415) 883-3974 - daniel2czech@gmail.com

VĚSTNÍK Vychází vždy na začátku měsíce
Printing:  Minutemen  Press, 1600 S Anaheim Blvd, Ste D, Anaheim 92805



KRAJANSKÉ OBCHODY A SLUŽBY

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

MILAN’S GRILL
1721 W Katella, Anaheim CA 

714 254 1940 
Closed Mondays 

www.milansgrill.com for hours

Travel Center 
Long Beach - Jana 562.498.1280 

e-mail veverka@aol.com
 Santa Monica - Eva 310.396.878

evaslovacek@verizon.net

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 Re  re with a Secure Steady Income
For Informa  on 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
Mluvite česky nebo slovensky?
Příjdte mezi nás, každou druhou

sobotu v měsíci.
1 ~ 4 PM, 403 S  First Ave.

Arcadia CA 91106 
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

POLAM
Polam Federal Credit Union

Your full-service Polish-American
Federal Credit Union Since 1969

Savings  •  Checking  •  Loans •  Debit/ATM  
VISA Credit Card  •  Online and Mobile Banking 
www.polam.org  •  800/404/5137

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

Savings  •  Checking  •  Loans •  Debit/ATM  
VISA Credit Card  •  Online and Mobile Banking 
www.polam.org  •  800/404/5137


