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POZVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBY

Nepřehlédněte!!

V SAN DIEGU 
bude mše svatá v sobotu 18.ledna v 16:00 hod., kterou bude 
sloužit otec Kříž v St John’s Parish Hall, 4005 Normal St, San 
Diego, CA 92103, na rohu Normal St. a Lincoln Ave. Beseda a 
pohoštění následují.

Příští  Mše sv. budou:
SD 15.února ~ LA 16.února ~ SF ... 

V LOS ANGELES
bude mše sv. v neděli 19. ledna 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 lednu nebude. Naše další mše v SF bude brzy 
oznámena ve Věstníku.



Sv. Anežka Římská

zdroj: www.britannica.com ~ překlad: editor Věstníku

Svátek - 21. ledna

Sv. Anežka, také nazývána 
Svatá Anežka Římská, 
(vzkvétala ve 4. století, v Římě), 
svátek slavíme 21. ledna a je 
patronkou dívek a která je 
také jednou z nejslavnějších 
římských mučedníků.

Podle tradice byla Anežka 
krásná dívka, bylo ji asi 12 nebo 
13 let, odmítala manželství 

a prohlásila, že nemůže mít nikoho jiného za manžela, 
než Ježíše Krista. Její nápadníci odhalili její křesťanství, 
což bylo odsuzováno za kult a proto byla poté za trest 
odvlečena do nevěstince. Všichni, kromě jednoho z 
římských mladíků, ohromeni její čistotou a vzezřením, 
ji nechali nedotčenou; při pokusu o porušení její čistoty 
byl ten jediný útočník zázračně zasažen a oslepen, načež 
ho Anežka uzdravila modlitbou. Později, potom co se 
odmítla vzdát své víry, byla zavražděna během perzekuce 
křesťanů římským císařem Diokleciánem a byla pohřbena 
vedle Via Nomentana (římská cesta).

V den svátku jsou v Římě v kostele Svaté Anežky 
požehnány dvě jehňata a z jejich vlny jsou utkána pallia, 
které papež dáva nově vysvěceným arcibiskupům, na 
známku jurisdikce.
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zdroj: www.justiceforimmigrants.org ~ překlad: editor Věstníku

Po téměř půl století, katolická církev ve Spojených státech slaví 
Národní týden migrace, což je pro církev příležitost zamyslet 

se nad okolnostmi, jimž 
čelí migranti, včetně 
přistěhovalců, uprchlíků, 
dětí a obětí a obchodu s 
lidmi. Téma pro národní 
týden migrace 2020 
„Propagace církve a svět 
pro všechny“ upozorňuje 
na skutečnost, že každá 
z našich rodin má nějaký 
osobní příběh o migraci, 

ať už ze součastnosti a nebo z dávné minulosti. Bez ohledu na to, 
kde jsme a odkud jsme přišli, zůstáváme součástí lidské rodiny a 
jsme povoláni žít v solidaritě mezi sebou.

Bohužel v naší moderní kultuře často neshlížíme k migrantům 
jako k lidem a místo toho se na ně díváme jako na neznámé 
bytosti, pokud si jich vůbec všimneme. Nevyvíjíme dostatek 
úsilí na to, aby jsme přistěhovalce smysluplně zahrnovali mezi 
ostatní Boží děti a zůstáváme lhostejní k jejich přítomnosti a 
podezříváme je nebo se jich obáváme. Během tohoto národního 
týdne migrace využijte tuto příležitost příjmout migranty mezi 
členy komunity, jako sousedy a přátele. Za tímto účelem se také 
podíváme na důležitou roli, kterou hraje pěstounská péče v životě 
přistěhovalců a uprchlíků bez doprovodu, vyzdvihujeme farnosti 
MRS organizované na uvítání uprchlíků a prozkoumáme místní 
iniciativy, které v tomto ohledu významně přispívají.

Národní týden migrace 2020
(5. - 11. ledna)
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Třetí cena:
Dagmar Civin, Los Angeles, CA

Druhá cena:
Frank & Lidia Onderka, Gardena CA

A vítězem první ceny se stává:
Anna Faber, Orange, CA

Gratulujeme!

Vítězové naší tradiční
vánoční tomboly

Otec Kříž v San Diegu
Otec Kříž sloužil svatou mši v San Diegu a to jak v listopadu, tak 
i v prosinci na štědrý den. Jsme otci Křížovi velice vděční za tuto 
službu našim krajanům v české katolické misii nejen v Los Angeles, 
ale i v San Diegu.

5



6

české vánoční mše v Los Angeles
25. prosince 2019

v kostele Sv. Jana Pavla II, v Polském centru v Yorba Lindě.
Mši svatou sloužil Otec Kříž.

Fotky z naší tradiční
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With heavy hearts, 
at the age of 91, we 
announce the death of 
Jerry Kletecka (Anaheim, 
California), who passed 
away on December 11, 
2019.

A memorial service was 
held on Friday, December 20th, 2019, at 12:00 PM 
at the Hilgenfeld Mortuary Chapel (120 E Broadway, 
Anaheim, CA).

IN LOVING MEMORY
of

Jerry Kletecka
March 27, 1928 - December 11, 2019



Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství 
a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a 
spravedlnost.

Všeobecný úmysl: Podpora míru ve světě

MĚSÍC LEDEN 2020

Úmysl měsíce od Papeže Františka

Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra 
vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a 
společnou pomocí potřebným.

Národní úmysl:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení 
s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje 
svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je 
i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu 
s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 
vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly 
Svatého otce a našich biskupů:

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem 
(Apoštolátu modlitby)
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+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
+Irene Halouzka
+Jerry Kletecka
+Ing Borek Jelinek - manzelka Mila
+Mirek Janak - manzlka Jana
+Lubos Jednorozec
+rodina Vaclav a Milada Vilimkovi
+rodice Antonin a Libuse Jednorozcovi a rodina

S bolestí v srdci jsme se dozvěděli, že

zemřela v říjnu 2019. Irene byla manželkou Miloše Halouzky, 
bývalého prezidenta české misie. V příštím vydání Věstníku 
plánujeme zveřejnění ofi ciálního úmrtního oznámení. Nyní 
pracujeme na získání více informací.

Irene Halouzka

ŽÁDOSTI O MODLITBU:
Leden 2020
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Prosinec 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: $1836; Poštou: $1,365; Tombola $1852
Online dary: $0

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


