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MŠE SV. V PROSINCI  / H.M. IN DECEMBER  2021 

 
NEDĚLE    5.12.  16.00 hod. SAN DIEGO 
                                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St. SD) 

 
NEDĚLE  12.12.  13.00 hod.  LOS ANGELES  
                         VELEHRAD – zahrada (344 Koch Ave. Placentia) 
 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021 / CHRISTMAS 2021 
 

San Francisco  19.12.   13.00 hod. 
                                                       Nativity of Our Lord R.C. Church  
                                                                             (240 Fell Street, SF) 

San Diego 24.12. 15.00 hod. 
                       St. John’s Parish Hall (4005 Normal St. SD) 

 

Los Angeles 26.12. 13.00 hod.   Polish Center 
                                                          (3999 Rose Drive, Yorba Linda)    

 
 

MŠE SV. V LEDNU 2022 / H.M. IN JANUARY 2022 
 

INTERNET    2.1. 10.00 hod. 
San Diego  16.1. 16.00 hod. – bude upřesněno kde 
Los Angeles  23.1. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada 
San Francisco   30.1.  13.00 hod. – Nativity Church   

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky 

www.Czechchurch.org anebo se informujte přímo u koordinátorů 

jednotlivých misií. / For the latest information follow our website: 

www.Czechchurch.org  

 

ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. 

Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, 

anebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, obraťte 
se na P. Libora.  

For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. For your 
own Mass intention or your prayer request contact Fr. Libor. 

 

NABÍZENÉ SLUŽBY / OFFERED SERVICES 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (svatá zpověď) / CONFESSION 

KŘTY / BAPTISM 

SVATBY / WEDDINGS 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH, NÁVŠTĚVY 

NEMOCNÝCH, MODLITBY ZA NEMOCNÉ –  

na požádání, dle domluvy. V naléhavých případech volejte kdykoliv!!! / 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK, VISITS OF THE 

SICK, PRAYERS FOR THE SICK. In urgent cases, call at any time!!! 

POHŘBY / FUNERALS 

DUCHOVNÍ ROZHOVORY / SPIRITUAL COUNSELING 

 

 

 

KONTAKTY MISIE: 
 

P. Libor Švorčík  
VELEHRAD 
344 Koch Avenue 
Placentia, CA 92870 

 

 

TELEFON MISIE : (714) 203-1111 
Mobil:   (657) 246-9976 
Email:   libor@hotmail.com 

 

Web: www.Czechchurch.org 
Facebook: CzechChurch in California 
 
LOS ANGELES    Tel: (310) 545-9302 
Koordinátor: George Dvorsky dngdvorsky@Verizon.net 
 

SAN DIEGO   Tel: (858) 755-1578 
Koordinátor: Petr Peterka  petr@peterkafamily.com 
 

SAN FRANCISCO  Tel: (650) 321-9298 
Koordinátor: Jan Dedek  jandedek@comcast.net 

http://www.czechchurch.org/
http://www.czechchurch.org/
mailto:libor@hotmail.com
http://www.czechchurch.org/
mailto:dngdvorsky@Verizon.net
mailto:petr@peterkafamily.com
mailto:jandedek@comcast.net


 
Dear friends, 
 
     Heartfelt greeting to all of you again at the beginning 
of the Advent season. I am very much looking forward to 
experiencing Christmas with you and meeting you in 
individual cities. On the first page of the Bulletin you will 
find, as usual, a schedule of all pre-Christmas and 
Christmas Masses. I would like to draw the attention of 

our LA friends that our (Placentia) Christmas Mass will be on Sunday, 
12/26, at 1:00pm in the Polish Center (POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, 
Yorba Linda). As in SD and SF, we will meet and have refreshments following 
the Mass. (This will take place probably in the Velehrad garden -- to be 
confirmed). I would like to ask all of you for help in preparing the 
refreshments by bringing, according to your means, some food from your 
homes for our communal table = POTLUCK. Thank you in advance, and I am 
looking forward to it! 
 
     From my heart, I wish you and your loved ones a joyful, peaceful, and 
blessed Advent season and Christmas. May we allow the Lord Jesus to be 
born anew in our lives and fill us with His divine peace and Love 
throughout the next year 2022! 
     Wishing and praying for a lot of health, strength, joy, peace, patience, 
and above all LOVE for all of you.    
                                                                          Your   
 
 
 
O Come, O Come Emmanuel: A Christmas Reflection 
 
The story that we narrate and celebrate at Christmas needs no rehearsal. We 
know it by heart. The story has ancient roots in the world before Christ. He 
who was born in Bethlehem over 2000 years ago had long been expected. 
The prophet Isaiah foretold a child who would break the yoke that bowed 
the people's spirit. 

 

As at the first Christmas, the Prince of Peace comes now to join us amidst the 
harsh realities of the present: a world torn apart, nations at war, and 
widespread political turmoil. And there is always the danger of World War 
III as terrorist nations and groups get hold of the worst and most powerful 
weapons of destruction ever conceived by human madness. 
 

As of now, there are over sixty million unborn American dead – on the feast 
of birth. The earth is beset by hunger, homelessness, human trafficking, 
terrorism, child abuse, and the suppression of women in the name of religion. 

In much of the world, poverty and wealth are growing further and further 
apart.  
 

Throughout Advent, we have sung the words, "O Come, O Come, Emmanuel, 
and ransom captive Israel." Now we give thanks that Christ, Emmanuel, has 
come. 
 

To call Christ "Emmanuel," God with us, means that his love and peace 
penetrate the world's darkest realities. From him we learn how to cope in 
the midst of adversity. He shows us who we are; what is important; and how 
to live. He opens our barren hearts to new possibilities. Out of the darkness 
of Christmas comes light: light for peace and growth, courage and strength, 
hope and confidence. 
 

But Christmas offers us not only warm consolation: it offers us a very stern 
challenge. The challenge is that if God has become one with us, then God's 
work is done today through you and me. If God is with us, then he is with us 
through our vocations in life. This is literally what the incarnation means: 
God taking on our flesh. 
 

Emmanuel, God with us, means giving bread to the poor and welcome to the 
homeless.  Emmanuel, God with us, means the comfort we give to the lonely 
and the sorrowing.  Emmanuel, God with us, means the love a neglected child 
feels when someone pays attention. Emmanuel, God with us, means the 
comfort the old feel when they are loved and cared for by their children and 
grandchildren. 
 

Emmanuel, God with us, means the devotion of children for parents, parents 
for children, and children for each other. Emmanuel, God with us, means re-
arranging our lives because others depend on us. And, most of all, Emmanuel, 
God with us, means that the Word of God, the love of God, has taken flesh in 
you and me. 
 

What sense does it make to say that God is with us – that he is Emmanuel – 
if those we are responsible for don't feel God's love through us? God's light 
has little power except as it shines through you and me. God's warmth must 
be incarnate in our good deeds for those who need that warmth – or it has 
little presence at all.  God's peace flows out of your heart and mine – it does 
not drop from the skies. God answers our prayers not by great miracles 
mostly, but by the love, mercy, and charity we feel and express toward each 
other. 
 

Christmas is about Christ coming to us, and our coming to Christ – and about 
our going out to each other. Most of all, Christmas promises us an 
imperishable inheritance from Christ who came once in Bethlehem will come 
again in glory.  
                                                                                (By Msgr. M. Francis Mannion) 



KALENDÁŘ NA MĚSÍC PROSINEC / CALENDAR FOR DECEMBER 2021 

 
Pokud není uvedeno jinak, mše sv. jsou slouženy soukromě P. Liborem na Velehradě. Chcete-li, aby mše sv. byla sloužena na Váš 
úmysl, obraťte se na P. Libora. POZNÁMKA: žádost o mši sv. anebo o modlitbu NENÍ spojena s žádnou finanční částkou. Dary  
na provoz misie jsou vždy vítány . Děkujeme!!!

 

DATUM SVÁTKY CÍRKEVNÍ ÚMYSL MŠE SVATÉ EVANGELIUM 

Po.  29.  listopadu sv. Saturnin  Za † i živé členy rodiny Němcovy Mt 8,5-11 

Út. 30. listopadu sv. Ondřej Za † i živé členy rodiny Pichovy Mt 4,18-22 

St.  1. prosince sv. Edmund Kampián Za naše zemřelé a duše v očistci Mt 15,29-37 

Čt.  2. prosince sv. Bibiána Za † členy rodiny Schatz Mt 7,21.24-27 

Pá.  3. prosince sv. František Xaverský Za † i živé členy Petra Máčaje Mt 9,27-31 

So.  4. prosince sv. Jan Damašský, sv. Barbora Za † (rodiče, manžela, syna) i živé členy rodiny Jánské  Mt 9,35-10,1.5-8 

Ne.  5. prosince 
2. neděle adventní  
sv. Sába Jeruzalemský 

16.00 SAN DIEGO (St. John’s Parish Hall) Lk 3,1-6 

Po.  6. prosince sv. Mikuláš Za † Stanislava Vilímka Lk 5,17-26 

Út.  7. prosince sv. Ambrož Za dcery (od paní Němcové) Mt 18,12-14 

St.  8. prosince 
Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu 

Za nemocné a za všechny, kteří se o ně starají Lk 1,26-38 

Čt.  9. prosince sv. Valerie Za † členy rodiny Vilímkovy Mt 11,11-15 

Pá. 10. prosince sv. Julie a Eulálie Za † i živé členy rodiny Mišíkovy Mt 11,16-19 

So. 11. prosince sv. Damas I. (Hostivít) Na poděkování za nalezení ztracené věci (Mrs.Wuerch) Mt 17,10-13 

Ne. 12. prosince 
3. neděle adventní  
Panna Maria Guadalupská 

13.00 VELEHRAD – ZAHRADA – Mše svatá 
Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     

Lk 3,10-18 

Po. 13. prosince sv. Lucie (Světluše) Za † i živé členy rodiny Gajdošovy Mt 21,23-27   

Út. 14. prosince sv. Jan od Kříže Za † i živé členy rodiny Petrovičovy Mt 21,28-32 

St. 15. prosince sv. Valerián Za † i živé členy rodiny Jelínkovy Lk 7, 19-23 

Čt. 16. prosince sv. Adelhaida (Adéla) za † i živé členy rodiny Jednorožec Lk 7, 24-30 

Pá. 17. prosince sv. Lazar Za † i živé členy rodiny Stormovy Mt 1,1-17 

So. 18. prosince sv. Rufus a Zosim Za † členy rodiny Hudečkovy Mt 1,18-24 

Ne. 19. prosince 
4. neděle adventní  
bl. Urban 

13.00 SAN FRANCISCO – Vánoční mše svatá  
(Nativity of Our Lord R.C. Church – 240 Fell Street SF) 

Lk 1,39-45 

Po. 20. prosince sv. Zefyrin  Lk 1,26-38 

Út. 21. prosince sv. Petr Kanisius Za † i živé členy rodiny Ciperovy Lk 1,39-45 

St. 22.    prosince sv. Servul Za nemocné Lk 1,46-56 

Čt.  23. prosince sv. Jan Kentský Intence rodiny Haymond Lk 1,57-66 

Pá. 24. prosince Štědrý den 
15.00 SAN DIEGO – Vánoční mše svatá   
(St. John’s Parish Hall) 

Lk 1,67-79 

So. 25. prosince Slavnost Narození Páně   Lk 2,1-14 

Ne. 26. prosince 
Svátek Svaté rodiny  
sv. Štěpán  2. svátek vánoční 

13.00 Los Angeles – Vánoční mše svatá  
(POLISH CENTER – 3999 Rose Drive, Yorba Linda) 

Lk 2, 41-52 

Po. 27. prosince sv. Jan Evangelista Za † Ludmilu Kouřilovou a † i živé členy rodiny Jan 20, 2-8 
Út. 28. prosince sv. Betlémské děti, mučedníci Za † Františka Pavlíčka a † i živé členy rodiny Mt 2,13-18 

St.     29. prosince sv. Tomáš Becket Za † i živé členy rodiny Popelovy a Pavlíkovy Lk 2,22-35 

Čt. 30. prosince sv. Evžen Za † Leopoldu Zatloukalovou a všechny členy rodiny Lk 2,36-40 

Pá. 31.     prosince sv. Silvestr   Na poděkování za uplynulý rok Jan 1,1-18 

So.  1. ledna  
Slavnost Matky Boží Panny 
Marie – Nový rok 2022 

Za mír a pokoj na celém světě a v každém lidském srdci Lk 2,16-21 

Ne.  2. ledna 
2. neděle po Narození Páně  
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 

10.00 INTERNET  
Za † i živé dobrodince a dárce naší misie                                     

Jan 1,1-18 



Milí krajané, přátelé,  
 
      srdečně Vás opět zdravím touto 
cestou na začátku adventní doby. 
Velmi se těším na společné prožívání 
Vánoc a na všechna setkání  
v jednotlivých městech. Na první 
straně Věstníku naleznete jako 

obvykle rozpis všech předvánočních a vánočních 
bohoslužeb. Chtěl bych upozornit krajany z LA, že zde u nás 
(Placentia), bude vánoční mše sv. v neděli 26.12. ve 13.00 
hod. v Polském centru ((POLISH CENTER – 3999 Rose 
Drive, Yorba Linda). Po ní bude následovat, podobně jako 
v SD a SF, společné setkání s občerstvením. (Pravděpodobně 
na zahradě Velehradu, bude upřesněno). Chtěl bych Vás 
všechny poprosit o pomoc při přípravě pohoštění tím, že 
podle Vašich možností přinesete ze svých domovů nějaké 
jídlo na společný stůl = POTLUCK. Předem děkuji a těším se! 
 
      Ze srdce Vám i Vašim blízkým přeji radostné, 
pokojné a požehnané prožití doby adventní a Vánoc. 
Kéž dovolíme Pánu Ježíši, aby se nově narodil v našich  
životech a naplňoval nás svým Božím pokojem a Láskou 
po celý příští rok 2022! 
     Hodně zdraví, síly, radosti, pokoje, trpělivosti  
a především LÁSKY Vám všem přeje a vyprošuje    

 
 

_________________________________________ 
 
ADVENT  (Adventus)  znamená příchod 

 

Bůh přichází. Dnes, tady,  
„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je 
jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní 
doby tak výrazně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází.“ 
Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh 
přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: 
„Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. 
Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh 
přichází! Dnes, tady, teď!“ 
  
Bůh mezi námi                
Advent nám připomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, 
aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společenství 
lásky a života. Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení 
takto: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, 
doslova: „aby svůj stan rozbilo mezi námi“ (J 1,14). 
Připravovat se na Vánoce znamená, nasadit se v budování 

„příbytku Božího 
mezi lidmi“. 
Nikdo odtud není 
vyloučen; každý 
může a má 
přispět k tomu, 
aby tento dům 
byl prostornější  
a krásnější.  

Bůh není „někde v nebi“                    
Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi, a přitom se 
o nás nezajímá. Je Bohem – přicházejícím. Je Otcem, který 
na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt  
k naší svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít  
a zůstávat s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem 
jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode 
všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás 
přichází spasit. Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi 
lidi. V listu Filipanům stojí, že Kristus „nic nelpěl na tom, 
že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl a vzal na sebe 
přirozenost služebníka.“ A stal se jedním z lidí.  
 
Advent nás vybízí  
- abychom svůj zrak obrátili k Bohu,  
- abychom se s Bohem setkávali v modlitbě a v konání 

dobra,  
- abychom pozvali Ježíše do svého života a společně  

s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi. Dnes, tady, 
teď.  

 
„Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, 
tady, teď!“ Je možné mu otevírat své srdce, zvát ho  
do svého života, do svých konkrétních životních 
okolností...  
                                   (Zpracováno podle promluv papeže Benedikta XVI.) 

 
Vánoce jsou dobrou zprávou o tom, že Bůh se v Ježíši 
ztotožnil s lidmi. Jeho příchod na zem by se dal očekávat 
velkolepě, triumfalisticky a ve „světlech reflektorů“. Dalo 
by se očekávat, že samotný Bůh přijde ve slávě, v bohatství 
a v doprovodu „celebrit“. On ale zvolil cestu sounáležitosti 
s těmi nejposlednějšími, s přehlíženými a i zklamanými.  
 
Mocný Bůh se narodil jako 
bezmocné dítě. Bohatý 
Bůh přebýval v chudém 
chlévě. Bůh – největší 
„celebrita“, přišel mezi 
„běžné“ lidi. Bůh – pramen 
naděje, přišel do obav  
a jistě i do zklamání Marie, 
kterou nepřijali v žádném 
hostinci a Ježíše musela 
porodit v jeslích...  
 
To vše proto, abychom uvěřili, že je „Bůh s námi“, že  
s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu není 
zatěžko vycházet nám vstříc... do všech našich chlévů 
obav, zklamání a nenaplněných očekávání. 
 
Bůh hledá svůj příbytek, 

 

ale všechno je obsazené!  Bůh přichází ke dveřím, ale 
všechny jsou zavřené... Bůh hledá příbytek i u 
tebe!   Nepřichází však jen jako dítě v jesličkách.  Nezůstal 
však jen dítětem v jesličkách.  Stal se z něho muž.  Muž, 
který za nás zemřel na kříži.  Neskončil v hrobě, ale vstal  



z mrtvých a žije!  Přišel, aby prozářil temnotu a vzal na 
sebe naši vinu.  Žádné místo není pro něho tak ošklivé, aby 
v něm nemohl pobývat.  Žádný život mu není tak zkažený, 
aby do něho nemohl a nechtěl vejít. 
Vánoce znamenají: I dnes k nám přichází Bůh! 
Bůh může všechno, kromě jedné věci: nechce, a proto 
nemůže vstoupit do našeho srdce proti naší vůli, pokud mu  

sami neotevřeme, pokud ho sami nepozveme dál…. 
           (Brněnská tisková misie) 

 

„Pane Ježíši přijď, prosím, o těchto Vánocích i do mého 
života a přines do něj svůj pokoj, lásku a všechno to, co 
mi schází, co stále někde hledám, po čem toužím, ale 
nemohu to nalézt.  Vždyť Ty jsi přišel, abych měl život  
a měl ho v plnosti.“

__________________________________________________________________________________ 
 

VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: 
Heleně Dvořákové, Martě Slavíkové, Drahušce Mrázové a Clare Spears. 

Panno Maria, Uzdravení nemocných, přimlouvej se za ně u svého Syna Ježíše Krista! Amen. 

 

GRATULUJEME všem oslavencům a jubilantům měsíce prosince. 

Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání! 
 

DARY A PŘÍJMY MISIE – LISTOPAD 2021 

Sbírka: $ 805.00; Poštou: $ 1,600.00; Online: $ 200.00;  

Pán Bůh Vám všem odplať Vaši štědrost a podporu naší misie. Každý měsíc je za všechny dárce a dobrodince sloužena mše sv. 
 

 

 UPOZORNĚNÍ: Správný název našeho bankovního účtu je: Velehrad Californie Czech Catholic Mission nebo VCCCM. 
 

 

YOUR TRUST OR WILL: Please remember our Czech mission in your trust or will. Our legal title is: Velehrad Californie Czech Catholic 

Mission, Inc.,344 Koch Avenue, Placentia, CA 92870. For information call Fr. Libor: 714-203-1111. Thank you! 

 

Věstník vychází vždy na začátku měsíce. Příspěvky a připomínky posílejte P. Liborovi. 

 

Surf City Natural Healings 

Chiropractic and Wellness Center 

5891 Warner Ave. 

Huntington Beach, CA 92649 

Phone:714-846-3544 

dr.angelica.malek@gmail.com 

www.surfcitynaturalhealings.com 

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 

 
 
 

James J. Donovan, FIC 
 

 

 

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 Retire with a Secure Steady Income 
For Information 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 
Vás srdečně zve na krajanské 

posezení každou druhou sobotu 

v měsíci (kromě měsíců 7,8 a 12)  

Od 12.00 do 15.00 hod. 

344 Koch Ave., Placentia, CA 92870 

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 

 

The RC Czech Mission does not verify or endorse the quality of services advertised on this page.  
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	vestnik prosinec 2021 - tisk
	VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2021 / CHRISTMAS 2021
	San Francisco  19.12.   13.00 hod.
	Nativity of Our Lord R.C. Church
	(240 Fell Street, SF)
	San Diego 24.12. 15.00 hod.
	St. John’s Parish Hall (4005 Normal St. SD)
	Los Angeles 26.12. 13.00 hod.   Polish Center
	(3999 Rose Drive, Yorba Linda)
	INTERNET    2.1. 10.00 hod.
	San Diego  16.1. 16.00 hod. – bude upřesněno kde
	Los Angeles  23.1. 13.00 hod. – Velehrad – zahrada
	San Francisco   30.1.  13.00 hod. – Nativity Church
	Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky www.Czechchurch.org anebo se informujte přímo u koordinátorů jednotlivých misií. / For the latest information follow our website: www.Czechchurch.org
	Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky www.Czechchurch.org anebo se informujte přímo u koordinátorů jednotlivých misií. / For the latest information follow our website: www.Czechchurch.org
	ÚMYSLY MŠÍ SV. naleznete v kalendáři uprostřed Věstníku. Pokud byste chtěli, aby byla mše sv. sloužena na váš úmysl, anebo abychom se pravidelně modlili za vaše nemocné, obraťte se na P. Libora.
	For Holy Mass Intentions see the Calendar on the next page. For your own Mass intention or your prayer request contact Fr. Libor.
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