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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

V SAN DIEGU
bude mše svatá v úterý 24. prosince v 15:00 hod., kterou bude 
sloužit otec Kříž v
Parish of St. Therese of Carmel, v St Ann’s Chapel
4355 Del Mar Trails Rd., San Diego, CA 92130.
Beseda a pohoštění následují.

Nepřehlédněte!!

Příští  Mše sv. budou:
SD 18.ledna ~ LA 19.ledna ~ SF ... 

V LOS ANGELES
bude mše sv. ve středu 25. prosince ve 14:15 hod., kterou bude 
sloužit otec Kříž v Polskem Centru, 3999 Rose Drive, Yorba 
Linda, CA 92886. Po mši svaté následuje naše tradiční posezení s 
možností zakoupení obědu, parků a napojů.

V SAN FRANCISKU
mše svatá v prosinci nebude. Naše další mše v SF bude brzy 
oznámena ve Věstníku.
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Čas adventu je vynikající příležitost pro společné trávení času: venku 
již není velmi příjemně a krátké dny nabízí prostor pro aktivity uvnitř, 
které mohou být i jiné, než hraní si s legem nebo s panenkou. Mohou 
mít mnohem duchovnější 
náplň i přesto, že se vám 
může zdát věk vašich dětí 
příliš nízký.

Jak s dětmi nebo čtyři tipy na 
adventní slavení v rodině.

Komerce v obchodě 
křesťanskému chápání a 
výchově k adventu velmi nepomáhají - ale zkusme si pomoci sami a 
jednoduše. Děti jsou velmi vnímavé a citlivé od nejmenšího věku a 
nebývá problém je usměrnit k tomu, aby advent prožívaly s nadšením 
i bez sladkostí.

V první řadě rodiče čeká (i když znovu) rozhovor s dětmi - přiměřeně 
jejich věku - o původu a smyslu adventu, určitě však potřebují vědět, 
že je to příprava na příchod Ježíška do betlémských jeslí, které v první 
řadě zosobňuje jejich srdce. Proto by mělo být čisté a plné dobra, 
dobrých skutků.

Pak přichází na řadu “podpůrná skupina” - tedy písně, vystřihování, 
lepení. My vám přinášíme čtyři tipy na rodinné slavení Adventu.

1. Mnohým rodinám se osvědčilo pouštět během adventu zpívaný 
Anděl Páně nebo Rorate Coello , které děti při světle svíček okouzlí a 
připraví na prožívání tajemství, i když jsou ještě malé. V jednodušší 
verzi určitě pomohou písně ze Zpěvníku, např. Přijdi k nám, Pane ...

2. Z aktivit “dělaných rukama” se určitě osvědčily různé formy 
adventních kalendářů, které pomáhají dětem dobrými skutky přinést 

TIPY NA SLAVENÍ ADVENTU V RODINĚ, 
ANEB JAK PŘEŽÍT ADVENTNÍ DOBU S 

DĚTMI
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dárek Ježíškovi pod stromeček. Nemusí se dělat jen v rámci farnosti: z 
různých tipů nabízíme určitě následující dva.

Pokud máte doma pěkný ubrousek s motivem adventního věnce, 
kousek kartonu, lepidlo, štětec a fi xy, přilepením ubrousku na 
přiměřený rozměr kartonu vyrobíte adventní kalendář, na který po 
uschnutí napište 24 čísel - počet dní - do Vánoc, ideálně do kroužků. 
Pak na horních rozích prodírkujte, provlékněte stužku a zavěste na 
dobře viditelné místo, ideální je to i na vchodových dveřích. Udělejte 
během výroby s dětmi dohodu, že ten z nich, který přinese v jednotlivý 
den nejvíce dobra do rodiny, může večer veřejně přeškrtnout příslušné 
číslo. Děti z toho mají velkou motivaci a také rádi o tom vyprávějí i 
sousedům, což přinese malou evangelizaci.

Pro velmi šikovné a tvůrčí rodinky je vynikajícím nápadem adventní 
kalendář ze zápalkových krabiček. Na jeho výrobu je potřeba jen menší 
krabice z obchodu a 24 zápalkových krabiček, které se oblepí (ideálně 
tavnou pistolí) kolem krabice (její otevírání se ponechá jako dvířka) 
kolem ní po výšce a na vrchní stěnu. Dovnitř za dvířka třeba nalepit 
obrázek Svaté rodiny v Betlémě. V každé krabičce je na každý den 
malá odměna za dobré skutky, dveře stáje se však otevřou až na Štědrý 
večer.

3. Další tip - umístěte na stůl nebo místo, kde se společně jako rodina 
modlíváte, prázdné jesličky. Každý večer si s dětmi projděte den, který 
máte za sebou a za každý dobrý skutek může dítě do jesliček vložit 
kousek slámy v podobě suché trávy nebo aranžérského sisalu nebo i 
obyčejného mechu - aby se tam Ježíškovi dobře leželo

4. Pro větší děti je zajímavým způsobem přípravy na Vánoce i práce s 
knížkou se samolepkami (můžete si koupit např. zde.)

Takže - přejeme vám všem v rodinách požehnané, příjemné a užitečné 
trávení adventu i s dětmi ve vůni skořice a medu, lásky a dobra.

Autor: Mária Kohutiarová
Zdroj: www.fatym.com
Převzato z www.zastolom.sk, 26. listopadu 2014
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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 

Merry Christmas to each 
of you. I love you and wish 
I could be with you. May 
your New Year be blessed!



Aby každá země připravila nezbytné odpovídající 
kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, 
především těch, kteří nepřiměřeně strádají.

Evangelizační úmysl: Budoucnost těch nejmladších

MĚSÍC PROSINEC

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať 
přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Národní úmysl:
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+ Lubos Jednorozec, rodice Miladu a Vaclava Vilimkovy, Marusku 
a Manzela Kubicovi, Stanislav Vilimek - Milada Jednorozec

+ Rodice Anastazie a Frantisek Slepeckovi, rodice Bozena a Josef 
Dvorakovi;  sestru a svagra Zdenku a Stanislava Lundakovi; 
Pratele Marie a Karel Bejblovi - Ludmila a Josef Dvorakovi

+ Holicky Family - Evelyn M Holicky Puhala
+Miloslav Mářik - manželka Edith
+Agnes & Stanley Brozek - Peter and Paul Brozek and families
+ Monika & Ferdinand Stachura
za živé a zemřelé členy české síně Karlín - Joe Kocáb
+ Jiřinu Jordánovou - manžel Pavel Jordán
+Karel Novak - dcera Irene
+ Petr Macaj - manželka a synové

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Prosinec 2019
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Listopad 2019 
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: $638; Poštou: $545;
Otec Libor visa fund $4425 od 12. dárců

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: Velehrad California Czech Catholic 
Mission, Inc., 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  

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

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

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

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 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


