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Kiíemu nedělní m še? Dokončení

z minulého čísla

Abychom se sytili
Ne: {jednoduché žít život následování Ježíše: být svátý, jako je Bůh svátý, být jedno, jako jsou jedno
Pán a Otec, milovat a odpouštět tak, jak odpouští a miluje náš Pán. Jsme povoláni nejen
k následování přikázání, která jsou základními normami pro přežití lidstva. Jsme povoláni, abychom
obl ili Krista. A to nemůžeme dělat sami ze sebe. Můžeme milovat a odpouštět tak jak miluje Ježíš
jen :ehdy, jsme-li plně otevřeni vůěi jeho lásce k nám a ke všem lidem.
Tak, jako bychom fyzicky dlouho nepřežili bez jídla, tak také nemůžeme duchovně přežít bez
vj.„ wního pokrmu. Pn nedělní mši se sytíme Božím slovem, vzájemným přátelstvím a společným
sdílením těla a krve Páně.

Ab/chom dosáhli odpuštění
Vžc ycky nedosáhneme tyto vysoké ideály. Klopýtáme. Padáme. Hřešíme.
Cítíme vinu za svoje chyby a hříchy. Potřebujeme odpuštění. Toto odpuštění, uzdravení a síla na nás
čeká v eucharistii.
Někteří se vyhýbají eucharistii, protože cítí nesoulad mezi některou oblastí svého života a eucharistií.
Možná, že jsou držení návykem hříchu, snad žijí ve stavu, o kterém vědí, že není podle Boží vůle,
nebo v jejich manželství je nějaká překážka podle církevního práva. Ale eucharistie není odměnou za
dob ý život, stejně jako jídlo není odměnou za výkon (pokud člověk není laboratorní myší).
Euc iaristie je prostředkem, pokrmem, výživou, uzdravením, které nám pomáhají žít věrněji.
Přicházíme k eucharistii ve své hříšnosti, abychom byli Bohem ujištění Boží nepodmíněnou a
nekonečnou láskou a bychom byli posíleni k větší věrnosti.

Abychom sytili druhé a odpouštěli.
Pán nás nejen volá, abychom přišli k němu v eucharistii. Posílá nás od oltáře do světa, abychom
mile vali, živili a odpouštěli. Přicházíme k nedělní eucharistii nejen slavit naši spásu, ale také sdílet
tuto spásnou lásku v našem světě, být nástroji plnějšího života pro hladové, uprchlíky, utlačované, a
milióny hladovějících. Nepřicházíme jen přijmout tělo Kristovo, ale stát se tělem Krista zničeného
pro spásu světa. Děkujeme Pánu za jeho dary a dáváme sebe samé k používání těchto darů času,
pokladů a hřiven, abychom budovali spravedlnost, z níž prýští pokoj.

zvort
Dostávat a dávat
Mnoho lidí říká, že mše jim nic nedává. Můžeme přepokládat, že Bůh nás nevolá ke společnému
shromáždění, abychom se hodinu týdně nudili. On chce, aby eucharistické slavení oživilo našeho
ducha.
Eucharistie je jako účet v bance, nebo jako jiné věci v životě: více dostaneme, jestliže více vložíme.
Přijď s otevřeným postojem, s touhou se modlit a slavit. Používej zpěvník, zapoj se do zpěvu.
Nezáleží na tom, zdaje tvůj hlas dobrý nebo Špatný, je to dar od Pána. Zaslouží si jej zpátky. Posaď
se trochu dopředu, aby ses mohl(a) více cítit součástí toho, co probíhá. Pozvi někoho, aby přišel(a)
s tebou - rodinu, přátele nebo souseda.
Během týdne zasaď semínko. Mnoho farních bulletinů uvádí čtení na následující týden. Pokud to ve
tvé farnosti nedělají, navrhni jim to. Pokud to nepomůže, vezmi si s sebou mísálek a čti písmo na
příští neděli. Najdi řádky, které pro tebe znamenají nejvíce, a modli se nad nimi během týdne. Budeš
překvapen(a), kolik obdržíš, když je uslyšíš na mši-- a jak dobře je lektoři budou číst, když uvidí, že
opravdu posloucháš!
Buďme upřímní. Nedělní mše se v mnoha farnostech může zdát nudná. O tomto problému budeme
mluvit v jiném článku z této série.

Pro tvé manželství a rodinu
Pokud chcete pojistku pro svoje manželství, zkuste chodit do kostela spolu. Četl jsem, že jedno ze
dvou manželství v naší společnosti ztroskotává. Jedno ze tří manželství uzavřených v kostele
ztroskotává. Pokud je manželství uzavřeno v kostele a oba chodí pravidelně do kostela, ztroskotává
jedno manželství z padesáti, a pokud bylo manželství uzavřeno v kostele, oba chodí pravidelně do
kostela a doma se společně modlí, pak ztroskotává jedno z několika stovek manželství. Ozdravte
tedy své manželství tím, poprosíte Pána, aby se stal pravidelnou a vážnou součástí vaší jednoty.
Mnoho rodičů přihlašuje děti do katolických škol, nebo vyučování náboženství, protože se starají o
náboženskou formaci svých děti. Studie ale ukázaly, Že to, co nabízí vyučování náboženství má vliv
jedině tehdy, pokud je to podpořeno náboženskou praxí doma. Vodění dětí do náboženství bez
chození do kostela, nemá velký účinek. Je to jako hnojit rostlinu, ale nezalévat ji. Samo to nestačí.
Děti snad někdy naříkají a vzdychají, že nechtějí do kostela. Ale přece je nenecháte nechodit Školy,
nebo se neumývat. Jste dospělí. Určujete směr svého domu. Určete směr, který zahrnuje Boha a tělo
Kristovo-Církev.
Je s tebou stále. Co takhle s ním strávit jednu hodinu týdně? Je dobře začít už tento týden.
P. Ron Luka, C.M.F

■■

M ons. E s te r k a o b d rže l k 1 .9 . p řísp ě v k y n a p o s tiž e n é p o v o d n í v n a š ic h ze m íc h :

Z Kalifornie $7,267.00 z Chicaga a okolí $10,160.00 zNY $2,985.00 Celkem z celé USA
$20,412.00 Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

K ris tu s ž ije u p r o s tř e d s v ě ta

Kristovo tajemství pokrývá celý život Člověka, lidstva, vesmíru; včera, dnes, zítra. Je to tajemství
stvoření, vtělení, vykoupení a vzkříšení; a nikdo a nic neunikne tomuto jedinečnému působení lásky.
Být křesťan znamená tedy nejen věřit v Ježíše Krista, ale být z Krista, a to z celého Krista, rozumí se
z Krista, který dnes žije uprostřed nás své tajemství lásky. Znamená to vědomě vstupovat do tohoto
tajemství, jednotlivě i v celých společenstvích, v církvi, podílet se na stvoření, vtělení, vykoupení a
vzkříšení, a tak uskutečňovat záměr Otce. Znamená to pracovat na opravdovém zdaru díla člověka,
lidstva, vesmíru.
Každý ve svém životě musí pracovat spolu s ostatními lidmi, kteří ho obklopují. Musí pracovat také
"uvnitř", aby prožil celý život v jeho úplnosti a také onen život až do konce.
Abychom se mohli do takové práce pustit, musíme milovat svět. Vykoupit může jen ten, kdo
horoucně miluje. Bůh "tolik miloval svět, že poslal svého Syna..." Na počátku vykupitelského vtělení
Ježíše Krista je pohled plný lásky. A takovýto pohled musí být na počátku práce křesťanů. Je třeba,
aby se křesťané dívali dnes na člověka, na život, na dějiny, na vesmír tak, jako se horoucně dívá
Otec.
Horoucně milovat svět znamená přijímat ho takový, jaký je dnes, s jeho bohatstvím i s jeho
slabostmi. Nesmíme se před ním třást, litovat ho, naříkat, musíme mu důvěřovat. Je pravda, že je
mnoho důvodů k obavám, ale u těch se nesmíme zastavovat, na ty nesmíme upozorňovat. Oheň
nezapálíme znovu, budeme-li prohrabává,* popel, ale tak, že vyhrábněme Červené uhlíky - a z tohoto
chvějícího se kousíčku se může rozhořet plamen.
Oheň plá v srdci světa. Je přítomen život. Ten už nemůže zaniknout. Život tryská ze vzkříšeného
Ježíše. Mnoho lidí věří v Boha, mnohem méně jich věří v Krista, mnohem méně však bohužel věří v
Krista, který dnes žije uprostřed nás. Abychom byli schopni se angažovat, musíme milovat svět, ale
musíme také věřit v Ježíše Krista, který je v tomto světě přítomen.
Křesťan nesmí v tomto světě chybět
Takové vidění ve víře křesťané naší doby nutně potřebují. Jen tak pochopí, že totiž v jejich životě
neexistuje dvojí čas. Čas, v němž žijí svůj život lidsky - ten se týká Boha jen nepřímo - a ten druhý, v
němž na kolenou nabízejí Otci práci, volné chvíle, zápasy, utrpení a radosti. Pochopí naopak, že
jestliže se věci časné a duchovní liší, jsou spojeny v Ježíši Kristu a musí být znovu spojeny v duchu,
v srdci, v rukou křesťanů.
Toto vidění ve víře zachrání člověka dnešní doby, protože dá jeho životu, jeho zápasům a celému
bolestnému lidskému putování smysl, protože ho jednou provždy zbaví úzkosti ze zápasů, z laciného
štěstí i utrpení. Buď náš život nemá žádný smysl, nikam nevede a je absurdní každý jeho okamžik,
anebo je náš život oním nenahraditelným okamžikem ve velikém dobrodružství lásky, kterým je
Kristovo tajemství. V tom případě je však posvátný a každý jeho okamžik nese v sobě tíhu věčnosti.
Takové vidění v opravdové víře a práce, která je jeho výsledkem, přinesou modernímu světu úspěch.
Křesťan nesmí v tomto světě chybět. Svět se nedá stavět bez něho. Křesťan musí být přítomen, spojí
se s přítomným Ježíšem a bude prožívat s ním a v něm ono obtížné, ale nádherné dobrodružství
života, celého života, který má být životem křesťanským. Člověk, život i svět dosáhnou úspěchu,
každý den bude prostoupený vítěznou láskou Ježíše Krista, každý den vezme on na sebe a nabídne
ho Otci. Už dnes se promění, zítra budou vzkříšeni.
Z knihy MICHELA QUISTA

zvorf
M ons. K aret O tč e n á š e k , b isk u p k r á lo v é h ra d e c k é d ie c é z e

Narodil se 13.4. 1920 v Českém Meziříčí, kde byl jeho otec František Otčenášek kolářem. Ve svém
rodišti začal chodit do školy a po skončení 1. Třídy měšťanské školy nastoupil do Arcibiskupského
gymnázia v Praze, které ukončil maturitou v roce 1939. Na podzim potom začal studovat bohosloví
v Hradci Králové. Biskup Dr Mořic Píchá jej poslal do Říma, kde žil v papežské koleji
Nepomucenum a studoval na Lateránské univerzitě. 17. 3. 1945 byl vysvěcen na kněze a po
skončení války se vrátil do vlasti. Působil jako kaplan v týnci nad Labem, potom jako administrátor
v Horní Rovni a v Žamberku. V říjnu 1949 byl povolán biskupem do Hradce Králové jako vicerektor
kněžského semináře. V této funkci setrval do června 1950, kdy byl královéhradecký seminář
komunistickou vládou zrušen.
Dne 30. 4. 1950 byl papežem Piem XII. Jmenován za biskupa pro hradeckou diecézi a svým
biskupem Dr Píchou tajně bez vědomí státu vysvěcen. Po zrušení semináře se stal administrátorem
ve Vrchlabí. Tam působil jen do 11.7. 1951. Tehdy byl internován v želivském klášteře spolu
s biskupem Tomáškem a Mons. Šuránkem v přísné izolaci-s ostatními kněžími měli styk striktně
zakázán. Jeho biskupské svěcení a následné působení bylo pak ohodnoceno jako "velezrada a
špionáž pro Vatikán" a koncem r. 1953 byl převezen do vyšetřovací vazby, která trvala až do
prosince 1954, kdy byl v Hradci Králové odsouzen na 13 let vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných
kriminálů Mírov, Leopoldov a Valdice, odkud by! éñ 10 1/2 letech na amnestii propuštěn v květnu
1962. Poté pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně až do roku 1965. V té době mu bylo na zásah
papeže Pavla VI. Dovoleno nastoupit do duchovní správy, ale mimo svou vlastní diecézi a se
zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Jako administrátor v Ústí n. L.- Třmících spravoval
v severočeském pohraničí ještě tři další farnosti v sousedství (také obec Stadice, místo původu
Přemysla Oráče, zakladatele královské přemyslovské dynastie). V roce. 1968 se směl vrátit do své
diecéze, ale jen jako administrátor okrajové hradecké farnosti Plotiště n/L. Po vpádu okupačních
armád do ČSSR se však musel (r. 1973) znovu vrátit na faru do Trmic. Teprve po listopadu 1989 mu
bylo umožněno převzít správu diecéze, do té doby řízené kapitulním vikářem. 21.12. 1989 jej papež
Jan Pavel II. Potvrdil jako diecézního biskupa v Hradci Králové a 27. Ledna 1990 byl v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové uveden do služby svému biskupství a to papežským zmocněncem
arcibiskupem Francesco Colassuonem.

Ve dnech 16. října až 12. listopadu 1997 vykoná pan biskup Karel Otčenášek návštěvu
Kanady a USA. V New Yorku bude od 2. do 5. listopadu spolu s Mons. Petrem
Esterkou. V neděli 2. listopadu v 10.15 povede v Astorii na obvyklém místě v kostele
P.M. Karmelské slavení české mše svaté. Po mši svaté bude pohoštění s gulášem a
beseda s panem biskupem. Přijďte se s ním i s Mons Esterkou setkat a přiveďte své
známé!
Ve Washingtonu bude pan biskup slavit českou mši svátou v české kapli národní svatyně v sobotu L
listopadu ve 3 hodiny odpoledne.

Z V O lí

M odlitba v e s tá ř í sv. František Saleský
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mne před domněním, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav
mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mne, abych byl uvážlivý a
ochotný pomáhat, ale abych při tom nevrtal a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry své
moudrosti nerozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste
rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci,
ale nauč mne trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se
má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mne té podivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mne,
abych byl, jak jen je možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mne u jiných
odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a Šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak,
jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím
o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a
uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: "Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi." Dej mému srdci sílu, abych
život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, nějako odcházející,
ale vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.
Amen. _,______________________________________________ _------------------------------------

KRAJANSKÁ RODINA U PANNY MARIE KARMELSKÉ V ASTORII - N.Y.
slaví v neděli 9. Listopadu 1997 v divadelním sále naproti kostelu

* MARTINSKÉ POSVÍCENÍ *
V 10:15 hodin ráno - jako každou neděli MŠESVATA v dolním kostele.
Od půl dvanácté se podávají obědy:
pečená kachna, zelí a knedlík, telecí řízek, bramborový salát, okurka
Odpoledne klobásy a párky
Kávy a chladných nápojů do libosti
A CENY jako vždy OPRAVDU LIDOVÉ
Od jedné do sedmé hodiny odpoledne hraje k tanci KRAJANSKÁ ITUDBA
BOHATÁ LOTERIE
Jednotné vstupné: DVA DOLARY za osobu
Prosíme naše obětavé dámy o příspěvek pečivá do bufetu.

! ! '.PŘIJĎTE A PŘ IV EĎ TE SVÉ ZNÁM É! ! !

B la h o p ře je m e :

manželům Sedláčkovým, kteří slaví 50 let trvání jejich manželství (zlatou svatbu). Děkujeme spolu
snimi Pánu za to, že byl v jejich manželství přítomen a děkujeme také jim za toto padesátileté
svědectví pro ostatní manžele.
Z em ře li;

František Sedláček, Jozef Škrkoň, Jiří Horák, Zdeněk Popp. Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast a modlíme se: "Dopřej nám šťastné shledání s našimi zesnulými, prosíme tě,
vyslyš nás."
D ě k u je m e z a p řís p ě v e k n a Zvon:

Vlasta a Václav Seibertovì FL, Růžena Bunžová NY, Růžena Kankrlík NY.
Ú m ysly m ší s v á tý c h slo u ž e n ý c h d o u zá v ěrk y Z vonu

Růžena Kankrlík
1.9 za Jerry Kankrlíka
Králíčkovi
3.9 za zemřelou Františku Slívovou
syn Míro
4.9 za zemřelého Dr Miloše Bergmanna
manželéKrupkovi
5.9 za Miladu Havlíkovu
Marie Tomečková
7.9 za Alžbětu Bačíkovu, manžela a syna
manželé Fojtíkovi
8.9 za sourozence
Zdeněk Rutar
9.9 za maminku
Oldřich Holubář
za rodinu Holubářovu
manželé Otruboví
za Živou a zemřelou rodinu Otnibovu a Cipro
za zemřelé rodiče Františka a Marii Hortvíkovi a zemřelého bratra František Hortvík
Jaroslava
manželé Otruboví
za Mortimer a Eleonor Gleason, Annu a Bili Wawin
za zemřelou Františku Slívovou
Růžena Bunžová
za zemřelého. Josefa Škrkoně
Anežka Šantorová
za zemřelou paní Helenu Ducháčkovu
Blažena Stránská
za manžele Jelínkovy
rodina Jelínkova
za zemřelého Josefa Škrkoně
Otakar Bláha
za zemřelého Josefa Škrkoně
manželé Jelínkovi
za zemřelého Josefa Dostálka
manželé Jelínkovi
za náhle zomrelych priatelov Jirka Horák Zdenek Popp Jožka Škrkoň Zdenka Pompi
za zdravie rodiny Župovej
Katarina Župová
Ú m ysly n e d ě ln íc h m ší s v á tý c h n a p říš tí o b d o b í

19.10 na poděkování za přijatá dobrodiní v 50 letech manželství a za manželé Sedláčkovi
zdraví a Boží ochranu do příštích let
26.10 za zdraví a Boží ochranu pro Evu Večeřovu k jejím šedesátinám
Eva Večeřová
2.11 za Jaroslava Dlouhého
Zdenka Dlouhá
9.11 za zomrelého Františka Sedláčka
Jozef Sedláček
16.11 za zemřelého Josefa Škrkoně a Jána Kováčika
paní Kováčiková

D ě k u je m e z a p ř ís p ě v e k č i p o m o c při p o b y tu m lá d e ž e s p o stiž e n ím "A rch a":

Panu Kašparovi, Jer. Ministerovi, manželům Královým, Daňkovým, Křenčíkovým, Tomečkovým,
Anně Benáčkové, manželům Krupkovým, Kubetkovým, Paličkovým, Jelínkovým, Fojtíkovým,
Kotyzovým, Zahradníkovým, Holubářovým, Smrčkovým, Munzarovým, Josefu Brettlovi, Aleně
Adamcové, Václavu Vávrovi, Marii Filové, Oktávii Mucskové, Naděždě Horákové, Josefu
Sedláčkovi, Markovi Poláškovi, Šárce Elahiové, vedení Bohemian Hall, Janu Pongovi, paní Ziemba,
manželům Zientkovým, Mary Mifkovic. I těm, na které jsme v této chvíli zapomněli, ale Bůh o vaší
pomoci vi a také ji odplatí. Pán Bůh zaplať.

Krajanské bohoslužby každou nedéli v 10:15 ráno, v dolním kostele u Parmy Marie
Karmelské v Astorii (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši sv. Po
bohoslužbách následuje společná snídaně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 10 hod. ráno u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
( l st Ave a 66* St.)
Adresa českého kněze: P. Jindřich Kotvrda, PO Box 387, Roslyn NY 11 576
Tel: (516) 621 2222 Fax:(516)621 7892
Email: jindra@webspan.net
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