Číslo 3

Roč. XXIV

Břézen 1995

Z V O N
14.8 Main Street, New Rochelle,
New York 10802
'914 63 6 4225

.Pastorální konstituce •
O Církvi v dnešním .světě
Mír a společenství národů
79. Nedávné války způsobily našemu
světu přetěžké škody hmotné a mravní,
a přesto ještě dnes den co den v některé
částř země šíří válka své ničivé dílo.
Ano, používá-li se ve válce vědeckých zbra-'*
ní jakéhokoliv druhu, je nebezpečí, že její
krutá povaha dovede válčící strany k daleko
většímu barbarství, než bylo kdy v minulosti
Dále i složitost dnešní situace a spleti- \
tost mezinárodních vztahů dovoluje, aby se
novými metodami, úskočnými a podvratnými,
pokračovalo v zastřené válce. V mnoha pří
padech se považuje užívání ,teroristických
metod za nový způsob válčení.. .
Tváří v tvář tomuto ponižujícímu stavu
lidstva sněm chce. především připomenout
.
trvalou platnost přirozeného mezinárodního .
práva a jeho všeobecných zásad.
Samo svě
domí lidského pokolení provolává tyto zásady ..
s rostoucím důrazem a pevností.
Jednání tedy,
které jim vědomě odporuje, jakož i rozkazy,
jimiž se takové činy nařizují, jsou zločinné, a*ani slepá p o 
slušnost nemůže omluvit ty, kteří je uposlechli.; K těmto či
nům dlužno, především počítat soustvné a promyšlené vyhlazová
ní celého obyvatelstva, celých národů, nebo národnostních men
šin.
To' je nutno .se vší rozhodností odsoudit jako-hrozný, zlo
čin . Třeba naprosto schvalovat- postoj lidí f Kteří *se., nebo jí .

otevřeně odporovat těm, kdo.takové věci přikazují.
Co- se týká války, existují rozmanité mezinárodní Úmluvy, '
podepsané dosti velkým počtem národů*
Cílem těchto úmluv
jé zmenšit nelidskost vojenských akcí a jejich následků.
Tak například úmluvy'týkájící se údělu zraněných nebo zaja
tých vojáků,- a j iné takové dohody.
Tyto .smlouvy se musí za
chovávat, ba je to povinnost všech, především veřejné moci
a odborníků v těchto věcech, usilovat jak jen mohou o jejich
zdokonalení, aby tak lépe a účinněji vedly k omezení v á l e č 
ných hrůz.
Mimo to se zdá správné, aby zákony měly též vlíd
né pochopení pro případy lidí, kteří odmítají z důvodu svědo
mí používat zbraně pokud jsou ochotni sloužit lidské společ
nosti' jiným Způsobem.
Válka bohužel nebyla z našeho světa vymýcena.
Dokud však
bude nebezpečí.války a nebude příslušná mezinárodní autorita
vybavená dostatečnou vojenskou silou, potud se nebude moci
upřít vládám právo na spravedlivou obranu, když byly v y č e r 
pány všechny prostředky mírového vyjedn á v á n í . ■ Hlavy států
a všichni, kteří se podílejí na odpovědnosti za veřejné zá
ležitosti, mají tedy úkol chránit blaho lidu, který jim byl
svěřen, a tak‘ se vší vážností jednat v tak vážných věcech.
Něco jiného však je,: když se národy chopí zbraní ve spraved
livé obraně, a něco jiného je chtít si podmanit národy. Ani
válečný potenciál neopravňuje k'jakémukoli vojenskému nebo
politickému použití.
A když už na neštěstí válka vypukne,
neznamená to, že je tím už válčícím stranám všechno dovoleno
Kdo slouží vlasti ve vojsku,, i oni aň se považují za slu
žebníky bezpečnosti a svobody lidu., a když správně zastávají
tento úkol, opravdu přispívají k upevnění míru.
Úmysly na mše svaté
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+ Jana Gašparíka. - manželka a synové
pana Josefa Sudóla - paní Jana Marková
+ Julii Wasyleniuk - manžel a dcera
t Dr. Ivo PecháČka-- manželé Stránští
+ Láčtu Nováka - paní Božena Snížková
+ Annu Pedersen - Mary a Joe Janíkovi
+ Jana Kováče
manželka s rodinou
rodiče z obou stran — Mr and Mrs Joseph Janík
.+ manžela a rod. Zárišovu z obou stran - M. Zárišová

Za- 'rť- Annu Hricovu - manželé škrkoňovi
Za + Josefa Sedlaříka - manželka
7. Za + Nika Svirovského - paní E. Kováčové
Za živé a zemřelé přátele - Mr and Mrs Joe Janík
8 Za + Pavla Blaho a živou a + rod. Blaho a Stratilovu
9. Za + Jana Kováčíka - paní Kováčiková
Za + Marii Vaňkovu
10
11 Za + paní Kadu-pcovou - Josef a Barbara Jochovi
12
Za + rodičov Katarinu a AncLreja Filinkových - paní M. Fila
13 Za + Mary Kanyer - manželé škrkoňovi
14 Za + paní Kadupcovou - manželé Kubelkovi
15 Za +~manžela a celou rodinu - paní Jarmila štekrová
16 Za + maminku J. Cipko- - manželé Otruboví
17
Za živou a + Suchánkovu z obou stran - pan VI. Suchánek
Za + Vladimíra Korce - slečna Pavla Korcová
18, Za + Josefa. P.avlicu, manželku a děti - SmrČkovi
Za živou a + rod. Novákovu - manželé Krátcí
Za + Josefa Sedlaříka a celou rodinu - paní R. Sedlaříková
Za + Josefa Malíka - syn Josef s rodinou
- Za + Josefa' Frantu a manželku - rodina Naňkova
19 Za živou a + r o d . Kovačíkovu z obou stran - pí Kováčiková
20
Za +. Vladimíra Pošustu - manželka a děti s rodinou
21
Za■+ Roberta Horáka - manželka a Kr.milovníků hudbya poezie
22
Za + Vlastu Kroutil - Kroužek milovníků hudby a poezie
23
Za Josefa škrkoně - paní Jolanka škrkoň
24 Za + bratra Jiřího
25 Za + Jana Kováčíka - Marta Čermaň
C 26 Za -tilrodiČé: Böhdanku a Älöi’se~"Sítafbvi "- manz i Dema:>
27
Za + Jana Kováčíka - paní Kováčíková
28
Za + rodiče P. a M , Ivičič a vnuka Josefa - m a n ž . Ivičič
29 Za + rodiče J. a. M. Smith ~ manželé Ivičič :
30 Za +. Josefa špačka s chotí - děti
Za zdraví v rodinách Ivičič
31
Za + manž. Oldřicha, jeho bratra Jaroslava s manželkou
a za svoji maminku - paní Anna Benáčková
.

Modleme se za naše zemřelé; paní Marta Brožovská,
paní Pavlína Zimová, pan Karel šindelář, paní Agnes Procházka.

O člověku,
který se vydal do světa,
aby se naučil být. dobrý.

Následující příběh je od Michaele Wirnspergera.
Jedná o člověku, který se vydal do světa, aby se naučil být
dobrý.
Na svém putování potkal mudrce, který byl ochoten
ukázat mu svět.
Tak člověk objevil veselou hru vrabců,
bezstarostnost dětí, pracovitost mravenců a včel, skromnost
chudobky, trpělivost hlemýždů,. lehkost motýlů, něhu večerní'
ho vánku, tryskající sílu vodopádů, plápolání nočních ohňů,
vzdušné výšiny hor, nekonečné dálky plání, úrodnost dolin
- a mnohé, mnohé jiné užitečné a nádherné věcil

A mudrc daroval od všeho trošku tomuto poutníkovi, který
se vydal do světa, aby se naučil být dobrý.
Tak ucítil poutník, jak v něm rostou nové síly.
Ujal se
svých bližních, staral se o ně, cítil se za ne. spoluodp o v ě d n ý .
Současně si získal jejich úctu a jejich’ respekt.
Brzy byl
jedním 2 nejoblíbenějších v celém kraji a lidé ho nazývali
lásky-plným a dobrým.

