Časopis krajanské skupiny v New Yorku
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Milí přátelé, v létě jsem mohl prožít pár týdnů krásné dovolené při návštěvě New. Yorku, Washingtonu a dalších
míst ve Spojených státech. Byl jsem poprvé za mořem a musím říci, že se mi u Vás Ubilo. Jistě je to i zásluhou
setkání s Vámi. Chci také zvláště poděkovat otci Jindřichovi Kotvrdovi z New Yorku za skutečně bratrské přijetí
a za všechen čas který mi věnoval. Myslím, že kdyby tomu tak nebylo, těžko bych si odvážel tak pěkné
vzpomínky. A opravdu na Vás rád vzpomínám. Všechny Vás ' tedy chci tímto způsobem pozdravit, poděkovat
Vám za Vaši modlitbu i všechnu duchovní i hmotnou podporu naší církve, a snad pro povzbuzení - přikládám
malé adventní zamyšlení:

,

-

Nežpřiidouvánoce
Co vlastně ještě všechno budeme muset stihnout? Co nás ještě čeká, než přijdou? Je zvláštní tento
předvánoční čas, ukiývá v sobě něco, co může být velikým bohatstvím pro náš život. Dnes už jen
málokdo zná slovo advent, jen málokdo ví, co jsou to roráty... a i ti, kdo ještě vědí: považují to za
něco oslovujícího, aktuálního pro dnešek? A přece by vzpomínání na zapomenuté nemuselo být
ztrátou času. Pokusme se o to. Nejde snad jen o to, jak se co dělalo dřív, forma se mění, ale smysl
zůstává.
Křesťané prožívají už od 4. století dobu před vánocemi jako takzvaný advent. Slovo samo znamená
příchod, tedy obrácení pozornosti na příchod Pána, adventus Domini. V dějinách se totiž stalo něco,
co se dosud nikomu nepodařilo vyškrtnout (ikdyž se oto pokoušeli mnozí), něco, co způsobilo
takový přelom, že od té doby počítáme léta před a léta po... Adventus Domini. Nic velikého, nic, co
by nešlo přehlédnout. Ne. "Jen" se narodilo dítě. Ježíš Kristus. A přece, on je středem lidských dějin
a nezmění na tom nikdo nic, ani kdyby hodně chtěl. Ať v něj věříme jako v Božího Syna, ať o něm
třeba vůbec nic nevíme, nemůžeme popřít, že s jeho narozením nastal přelom v dějinách světa, začal
nový čas, náš čas, ve kterém žijeme už 1997 let.
Doba adventu, přípravy, není něčím, co by se muselo týkat jen křesťanů. Naopak. Vždyť všichni
žijeme v určitém očekávání budoucnosti. Budoucnosti možná nejisté, ale vždy nadějné. Člověk,
který by v životě už nic neočekával, na nic se netěšil, takový člověk by už nemohl žít. Beznaděj je to
nej horší, co může člověka potkat. Je to vlastně jinak řečeno ztráta smyslu: už nemám pro co, pro
koho žít. Je dobré uvědomit si, co vlastně očekávám. Co nosím v hloubi své bytosti, aniž by to třeba

kdokoli tušil. Možná já sám objevím v sobě něco, o Čem jsem dosud příliš nepřemýšlel, a co může
mnoho znamenat nejeii pro mne...
Žijeme v rychlé době. Není na nic čas, to je realita. Ale co se děje, když náhodou čas máme? - Třeba
právě o vánocích. Mnoho lidí pak zjišťuje, že nedokážou mít opravdu svátky, že volný sváteční čas
odhaluje jakési prázdno uvnitř naší bytosti, prázdno, které už snad nevědomě honem něčím
vyplňujeme a tlumíme.
Co pak zbývá ze svátků, na které jsme se těšili? Pro mnohé nepochopitelná nervozita, napětí, které se
tu mezi námi kdoví odkud vzalo. Zlobíme se na druhé, protože se vlastně zlobíme na sebe... A tedy:
kdyby pro nic jiného, je přece důležité být připraven. A je tu ještě další důvod, velice závažný.
Zvykli jsme si chtít mít všechno a mít to hned. Nechápeme smysl a krásu očekávání. Dítě uvidí za
výlohou hračku a musí ji mít. Hned. Dva mladí lidé sotva se poznají, už spolu chtějí žít jako
manželé. Hned. Onemocněl jsem achei být zdravý. Hned. V Čechách: "udělali" jsme "revoluci"
a chceme blahobyt. Hned. Nepochopíme (i když rozumem možná ano, ale ještě hlouběji v nás se cosi
vzpírá chápat), že něco musí růst, že to potřebuje určitý čas, jako dítě, než se může narodit. Nutně
potřebujeme tento čas růstu, a to je čas očekávání, advent. Protože nedovedeme čekat, neuzraje v nás
ani schopnost prožít svátky svátečně. Vánoční výzdoba v obchodech dlouho před svátky, vánoční
koncerty v hlubokém adventu jsou jen znamením toho, jak se snažíme předbíhat Čas. Ale Dítě se
ještě nenarodilo...!
Co k tomu dodat? Možná by se dalo vypočítat ještě mnoho konkrétních příkladů. Ale tato slova
nemají kárat a ukazovat jen na to špatné. Chtějí pomoci. Pomoci uvědomit si aspoň něco málo
z toho, co by náš život mohlo obohatit, něco z toho, co nemusíme jen trpně přijmout jako fakt, se
kterým by se nedalo nic dělat. Snad objevíme hochu z krásy očekávání, snad se nám podaří využít
času k tomu, abychom nebyli rychlým příchodem svátků jen zaskočení. Každému bych to ze srdce
přál. A všem nám věřícím v Krista velkou, hlubokou radost, takovou, kterou mohou o vánocích
prožít jen křesťané, i když bych ji opravdu přál všem.
P. Jan Mráz, spirituál české papežské koleje Nepomucenum v Římě
Spolu s končícím církevním rokem, končí také Desetiletí duchovní obnovy národa v našich zemích.
Přinášíme článek z Katolického Týdeníku 47, který hodnotí pozitivní přínos této iniciativy. Někdy
máme sklon podceňovat pozitivní přínos pádu totalitního systému. Nechrne se těmito řádky
povzbudit.
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Mělo desetiletí smysl?
b il a n c o v á n í n e v y c h á z í ú p l n ě n a p r á z d n o

Přesto, že názory na úspěšnost Desetiletí duchovní obnovy se různí, nelze opomenout slušnou řádku
konkrétních počinů, které se v rámci tohoto programu podařilo realizovat.
EVANGELIZACE
Již 15-20 let probíhá v různých zemích Evropy nová evangelizace, která se vztahuje se na ty, pro něž
radostná zvěst z evangelia vyvanula. I k nám přišlo po listopadové revoluci několik zahraničních

zvoď
týmů, aby pomohly ve formování domácích pracovníků. Oficiální statut pro práci v diecézi zatím
získal dům Michael v Praze u Apolináře a Hosín v Českých Budějovicích. Zde se soustřeďují týmy,
které na jedné straně pracují na evangelizaci nevěřících, ale stejně tak se snaží formovat katolíky,
kteří mají o evangelizaci zájem (v kurzech, seminářích). Také řeholní komunity praktikují nové
formy evangelizace např. dominikánský "misijní autobus", saleziánské "chaloupky" rozvinuté po
zkušenostech z totality, františkánská evangelizace v běžné sídlištní plzeňské zástavbě. Boromejky
rozšířily svoji činnost o evangelizaci v ženské věznici. Byla zřízena služba vojenského duchovního.
V oblasti církevního Školství bylo vybudováno 19 mateřských škol, 13 základních škol s téměž 2
500 žáky, 32 středních škol s více než 5 600 žáky, 4 vyšší školy (pomaturitní) - publicistiky,
zdravotní, charitativní, pedagogická. Výuky náboženské výchovy (jako nepovinného předmětu) na
školách se účastní 71 000 žáků základních škol. Náboženství vyučuje více než 1 900 katechetů.
Systematickou katechezi mládeže navštěvuje více než 10 000 mladých, různá další společenství pak
tvoří více než 10 000 účastníků (pečovatelské služby, psychologicko-pedagogické poradny, charitní
služby v nemocnicích a hospicích).
SLUŽBA ŽIVOTU
Ani konkrétní pomoc bližním - zvláště sociální, prezentována především charitou, nevyšla
naprázdno. Bylo zřízeno více než 80 sídel středisek Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby,
dále na 21 Domovů pokojného stáří, realizováno 9 projektů pomoci lidem bez domova, 10 domovů
pro matky v tísní, 21 projektů pomoci zdravotně postiženým (jako jsou stacionáře, charitní domovy,
chráněné dílny) a projekt pomoci těžce nemocným (např. Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci). Kromě toho Charita provozuje poradny, organizuje humanitární pomoc pro zahraničí,
pomoc uprchlíkům.
Po celé republice dnes rovněž existuje síť poraden pro ženy v tísni a řada charitních domovů pro
matky s dětmi v nouzi.
Kromě toho v roce 1989 vznikla u nás řada diecézních a regionálních Center pro rodinu (dnes
existují v Blansku, Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Praze a Zlíně). Jejich Činnost
koordinuje od listopadu 1996 Národní centrum pro rodinu se sídlem v Brně. Předmětem koordinace
jsou mj. přednášky, akce pro osamělé matky, rozvedené, snoubence i seniory. Centra rovněž
připravují vzdělávací programy nebo rodinné dovolené. Ze specializovaných zařízení lze například
uvést Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda v Brně či Dům rodin ve Smečně u Slaného, zařízení
sloužící k předcházení zbytečným krizovým situacím v manželských vztazích. Začátkem prázdnin se
také každoročně konají "Manželská setkání", sloužící k bližšímu poznání vztahů mezi manželi.
VÍRA V MODERNÍM SVĚTĚ
Hlásání víry v moderním světě staví před církev úkol využívat různé druhy sdělovacích prostředků.
Po listopadu 1989 dochází proto i na církevním poli v této oblasti k značnému rozvoji. Katolické
noviny se přejmenovaly na Katolický týdéník a přibyla řada periodik nejrůznějšího druhu: pro
mládež (Anno Domini, Nezbeda), pro různé řeholní a duchovní spirituality (Salve, Effatha, Poutník,
Světlo, Karmel, Jezuité, Salesiánská rodina aj.), pro teologii (Teologické texty, Teologický sborník,
Amen), pro víru, vědu a kulturu (Universum, Proglas, Souvislosti) atd. Objevila se i česká verze
Mezinárodního katolického reportu a celá řada regionálních církevních tiskovin např.
českobudějovické Setkání. V oblasti elektronických médií vznikla při Českém rozhlase Redakce
náboženského života, která začala vysílat od ledna 1990, kdy nastoupil první redaktor, a dnes
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připravuje téměř pět vysílacích hodin týdně. V prosinci 1995 zahájila svoje vysílání křesťanská
rozhlasová stanice Radio Proglas. Také při České televizi vznikla redakce náboženských pořadů,
která od roku 1991, kdy začala naplno fungovat, přinášela pravidelný pořad Křesťanská neděle
(později Křesťanský magazín) z Prahy, Brna a Ostravy, dále přenosy bohoslužeb a jiné pořady.
Vedle sdělovacích prostředků vyrostla i knižní nakladatelství se zaměřením na křesťanskou literaturu
- např. Zvon, Karmelitánské nakladatelství či Matice cyrilometodějská. Také u dalších nakladatelství
jako je Vyšehrad, Portál, Centrum pro demokracii a kulturu, Návrat domů, Cesta, Area JiMfa aj.
tvoří křesťanské tituly značnou Část jejich knižní produkce.
PRAVDA A SPRAVEDLNOST
Po listopadu 1989 započal v církví rovněž proces uzdravování její historické paměti, v němž jde mj.
o pravdivé pojmenování a spravedlivé vypořádání se s vlastní minulostí. Vznikly zde dvě významné
komise: Komise prò studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem Mistra Jana Husa
pří ČBK a Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16. - 18. století při České biskupské
konfereci a Evropské radě církví. Nezanedbatelná je zde i vzájemná omluva představitelů katolické a
evangelické církve za staletá příkoří. Postupně - i když velmi pomalu - se daří narovnávat vztahy s
představiteli bývalé tzv. podzemní církve. Církev podpořila i řadu iniciativ v oblasti sociální
spravedlnosti - jako např. charitní dílo, pomoc lidem v nouzi při různých pohromách nebo čerstvé
prohlášení České biskupské konference proti sociální a kulturní diskriminaci.

Témata a patroni Desetiletí Duchovní Obnovy
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B lahopřejem e k narozeninám :

Josefu Tomanovi Tománkovi, Jiřímu Smrčkoví, paní Terezii, která bydlí u Kotyzů, Václavu
Sedláčkovi.
O pustili nás:

pan František Sedláček, pan František Kubelka (2. listopadu), jáhen Vladislav Vorel (13. listopadu),
Dr. Jaroslav Pecháček (20. Listopadu Atlanta GA).
Zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlíme se: "Dopřej nám šťastné
shledání s našimi zesnulými, prosíme tě, vyslyš nás."

D ěkujem e za p řísp ěv ek n a Zvon tě m to dárcům :

Malíkoví PA, Daňkovi NY, Ludmila Němcová DC, Svato a Blanka Kudej NY, Štefan Hajzl NY,
Anežka Šantorová NY, Agnes Franc NY, Karel Chrobák IL, Josef Kocáb OH.
Martinské zábavy dne 9. listopadu 1997 se zúčastnilo asi 212 lidí. Vám všem, kteří se na ní podíleli
a ť už přípravou, organizací, vařením, prodáváním jídla, sladkostí, lístků, přispěním do
tomboly, úklidem či jinak, patří upřímný dík, a Pán Bůh zaplať.
Úmysly m ší sv á tý c h sloužených do uzávěrky Zvonu;

13-X za rodinu Dopitovu
15-X
19-X
21-X
22-X
26-X
28-X
2-XI
2-XI
2-XI
9-XI
10-XI
12-XI
161723-XI
24-XI

manželé
Malíkoví
za rodinu Malíkovu
manželé
Malíkoví
na poděkování za přijatá dobrodiní 501etech manželství a za zdraví a manželé
Boží ochranu do příštích let života
Sedláčkovi
za živou a zemřelou rodinu Krajčovu
Mirek Krajča
Růžena
za zemřelé přátele v New Yorku a v ČŘ
Kankrlíková
za zdraví a Boží ochranu pro Evu Večeřovu k jejím šedesátinám
Eva Večeřová
za milého krajana Jožku Škrkoně
Jaromír
Minister
Zdenka Dlouhá
za Jaroslava Dlouhého
Marie
za zemřelého Františka Kubelku
Kubelková
za všechny zemřelé
Viz listopadové
Jozef Sedláček
za zomrelého Františka Sedláčka
Viz listopadové
za všechny zemřelé
Růžena
za Vlastu Chánovu
Kankrlíková
pani Kováčiková
zaXI
zemřelého Josefa Škrkoně a Jána Kováčika
zaXI
zemřelého jáhna Vladislava Vorla
Za zemřelého Dr. Bohumíra Bunžu
Růžena Bunžová
za zemřelé členy rodin z obou stran
manželé
Neumannovi

Úmysly n ed ěln ích m ší sv átý ch na p říští období:

František Daněk
manželé
Kubelkovi
14-XIÌ za John Kiesel, Helen a Joseph Nacin, Arm Pasko, Joseph Kuzmiak, Helen Kiesel
Herman Boehm

30-XI za zemřelou rodinu Daňkovu a Kadlčkovu
7-XII za zemřelého Františka Volného

21-XII za manžela a celou rodinu

p a n í H lavatá

Úmysly listopadových m ší s v á tý c h za zem řelé

Za Oldřicha Benáčka, Marianu Novákovou, Juliuse Nováka, Marie Nováková,
Vladimír Novák, Josef Mareš, za celou rodinu Benáěkovu, za celou rodinu Novákovu,
za Jana Svobodu
za rodinu Vendelína a Annu Bojanovských, Roštášovú, a Mučkovú,
Pukančíkovú a Hlupíkovú, Jana Badinského a všechny duše v očistci
za zemřelou rodinu Kadlčíkovu a Bunžovu
za rodičov Krupkových a Flamikových, za sestru Miladu Havlíkovu, za starých
rodičov-všetkých a za duše, za ktoré sa nikto nemodlí
za Annu Tesaříkovu, Jana Tesaříka, Annu Poláškovou, Josefa Poláška, Josefa
PospíŠka, Marii -Broučkovou, Annu a Antonína PaŠku, Jeana Gabina
za zemřelého manžela Mojmíra Otýpku a za zemřelé rodiče Otýpkoví
za Martina a Annu Královy, Františka Širokého, Václava a Karla Širokých, Josefa a
Ludmilu Malých, dědečka a babičku Léblovic, dědečka a babičku Královy, Josefa
Škrkoně, Mirka Černého, Evu Širokou, Ladislava, Věru a Zdenka Hoffrovu, Jarmilu a
Jaroslava Němcovy, Jana Obsta, Gustava Kuchaře, Helenu Kabešovu, Anici Količovu,
Annu Sedláčkovu, Ladislava Šamšu, Zdeňka a Dagmar Arientovy, Miloslava Arienta,
Jiřího Voříška, Evu, Eduarda a Janu Fuskovy
za otce Karla Vávru, matku Pavlínu Vávrovou, sestru Marii Krajbichovu, sestru
Boženku Spel Imanovou, tetu Hedvířovou, za všechny opuštěné, které nemají nikoho a
potřebují naše modlitby
za Markétu Křenkovou a Milana Křenka, členy rodin Křenkových a Reineltových,
Karla Skopala, Richarda Janáčka a členy rodiny Janáčkových, Vejvančických a
Šmahelových a příbuzné, přátele a známé
Za zemřelé členy rodiny Dankové a Kadlčkové a na ty zapomenuté
Za zemřelé: Anežku TomeČkovu, manžela a dvoje rodiče, Josefa TomeČka, rodinu
Bačíkovu, rodinu Vavríkovu, Martina Bačíka, manželku a syna, za sestřičku Viktorii a
sestru, rodinu Bačíkovu, rodinu Šantorovu, rodinu Krmičkovu, rodinu Krausovu,
Jochovu, Annu Poláškovu a manžela, maminku a tatínka, Františka Poláška, manželku
a syna, rodinu Zlámalovu, rodinu Veverkovu, rodinu Danihelovu, rodinu Píškulovu,
rodinu Bačíkovu, rodinu Bedrnovu, rodinu Ciampo, rodinu Šebíkovu, rodinu
Kurickovu, Františka Vaška a celou rodinu, Josefa Bačíka a dvoje rodiče, rodinu
Kozákovu, rodinu Langovu, Františka Kubelku, manželku a dvoje rodiče, Marii
Sečkovu, bratra a dvoje rodiče, kněze a řeholníky, Františka Volného, rodinu
Krenčíkovu a Horákovu, duše v očistci, přátele, Helenku Bělosicovu a syna Amolda,
Franka Bělosice, přítele Alfonsa, rodinu Piškulovu, rodinu Paví icovu, paní Osterka,
rodinu Petrovu, rodinu Frolkovu
Za zemřelé rodiče, sourozence, příbuzné, manžela a přátele
Za Josephine Pavlica, Frank Pavlica, za Marii Pavlicovu, Francés Konyn, Josefa
Smrčku, za rodiny Pavlicovu a SmrČkovu
Za Josefa Capoše, Josefa Uváčika, Helenu Uváčikovu, Václava Jelínka dědečka i otce,
za Annu Paulusovou, Josefa Paul use, Marii Jelínkovu, Williama Rankina, Josefa
Čulíka, Alici Close, Ríšu Šťastného, Josefa Dostálka, Vládo Rykra
Za rodiče Marii a Jana Kašparovu, za rodinu Kašparovu a Pařízkovu, za rodinu

Anna Benáčková
Oktávia Mucsková
Růžena Bunžová
Rodina Krupková
Marek Polášek
Helen Otýpka
Manželé Královi

Václav Vávra
Věra Křenková

Manželé Dankovi
Rodina Tomečkova

Zdenka Rinus
Smrčkoví
Rodina Jelínkova
Miroslav Kašpar

Richterovu a Jelečkovu, za paní Helen Stachovou a zemřelé její rodiny, za rodinu
Štýbrovu, Klorcovu a Smoíovu, Mázlovu, paní Růženu Stránskou a zemřelé její
rodiny, za krajany v Čechách a na Moravě, v Rakousku a v New Yorku, za milou
Bibinku Zimmemiannovu naši sousedku a další známé zemřelé, světlo věčné ať jim
svítí a odpočívají ve svatem pokoji
Za Michala Sikoijaka, Vasila Víru, Annu Vírovou
Za Rudolfa Císára, Jozefku Voráčkovu, všechny členy rodiny Večeřovy, všechny
Členy rodiny Cisárovy, všechny členy rodiny Mužikovu, všechny Členy rodiny
Mrštických, všechny přátele a známé
Za Karla a Annu Dolejší a ten celý rod, za Josefa Zahradníka, Stanislava, Vladislavu a
ten celý rod
Za zemřelé rodiče Bláhovy a příbuzné z obojí strany, za zemřelé rodiče Bednářovy a
příbuzné z obojí strany, za zemřelého Jana Bednáře, za zemřelou Marii Petrovu a A,
Žáka
Za moje rodiče Marii a Josefa Ministera, moje kmotry Marii a Františka Kainarovi,
všechny příbuzné z rodin ze strany maminky (Ryškovi), všechny příbuzné ze strany
otce (Ministerovi), za příbuzné rodin Kroupový Gavendovi atd. Zlín, za paní Helen
Stachovu s celou jejich rodinou, za paní Marii Klorovu s celou jejich rodinou, za paní
Růženu Stránskou s celou jejich rodinou, za Marii a Františka Smoloví s celou jejich
rodinou, za všechny zemřelé spolukrajany vNY, za všechny zemřelé přátele
v Čechách a v Rakousku, za zemřelé strýce a tetu, Vaškovi (Slovensko), Sadákovi
s jejich rodinami, za švagra Pavla Hubáčka s jeho rodinou
Dejž všem zemřelým Pane zemi lehkou, světlo věčné nechť jim svítí a nechť
odpočívají v pokoji-Amen. Za zemřelé rodiny Kašparovy, za naši milou Bibinku
Zimmermannovu, za Zdenku a Karla Mázla s jejich rodinami, za rodinu Hodinovu,
Kopřivovu, Schwarzovu, Mullerovu, za. Švagra Karla Dedka sjeho rodinou a Krejčí
s celou rodinou
Za naše drahé zomrelé: Imrich Šurlak, manželka, Imrich Šurlak manželky a děti, Juraj
Hunčík, manželka, Rudolf Kubych, manželka, děti, Jan Syro, manželka, brat Ludevit,
Jan Kovačík, manželka, děti, Jan Kovačík a děti, Štefan Honisek, manželka K.R. Jan
Pitlak, manželka B.R. Josef Škrkoň, rodina Babry, rodina Voraček, Knocik, Rudolf
Bůtko, Anna Janošik, Anna Paštiko, manžel, Agnes Crligen?, Jozef Bobek, manželka,
dcera, Imrich Kovačík, manželka, Jozef Škrkoň za ....Čamochu, za všetky dušičky na
ktoré žiaden nespomína, utopené, obesené, zastřelené, zavražděné. Bože moj, neodsúd
ich podlá spravodlivosti, ale odsud ich podlá tvojho milosrdenstva. Pomož im z muk
očistcových.
^

?
Rodina Večeřova
Božena a Arthur
Zahradníkovi
Rodina Bláhova
Jaromír Minister

Paní Kováči ková

Zloděj se vloupe do domu. Se svou baterkou prohledá psací stůl, když tu slyší hlas: "Ježíš a já vidíme
všechno!"
Zloděj se vyděšeně zatřese a svítí kolemdókola baterkou. Vtom se znova ozve: "Ježíš a já vidíme
všechno!"
Zloděj zbledne. Konečně poznal směr odkud se hlas ozval. Kužel baterky svítí na klec. V ní sedí
papoušek a říká: "Ježíš a já vidíme všechno!" Muž se ulehčené zasměje a jde k papouškovi: "Ty, tys
mě ale polekal. Jak se jmenuješ?"
Papoušek říká: "Jmenují se Apoštol Pavel"
Zloděj se rozesměje: "Apoštol Pavel - to je ale směšné jméno pro papouška".
Poslední slova, na která si zloděj vzpomíná, byla papouškova odpověď;
"Ježíš je také směšné jméno pro psa dobrmana... !"
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10:30 ráno, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
vAstorii (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, RoslynNY 11 576
Tel: (516) 621 2222 Fax: (516) 621 7892
Email: jindra@webspan.net
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