Časopis krajanské skupiny v New Yorku

ZVON
Lidská nemoc je jednou z nejtěžších zkoušek v životě. V ní se ukazuje, že jsm e slabí lidé, že
náš život je křehký, že netrvá věčné. O Ježíšovi čteme, že uzdravoval nemocné. Jeho uzdravení byla
znamením, že se skutečně přiblížilo Boží království, že on j e Bohem. Ježíš ale není v první řadě lékař,
který si chce otevřít ordinaci. Ježíšovo poslání sahá dál. On přišel především uzdravit hřích. Proto v
evangeliu podle Marka ve 2. kapitole čteme o tom, že Ježíš ochrnutému nejprve odpouští hříchy a
teprve pak, když mu namítají, že odpouštět hříchy může jen Bůh, říká: "Abyste však věděli, že Syn
člověka má moc na zemi odpouštět na zemi hříchy, řekne ochrnutému: Pravím ti, vstaň, vezmi své
lože a jd i domů. " (Mk 2,11)
I dnes stále Ježíš uzdravuje. Stává se mnoho případů tělesných uzdravení, o kterých lékaři
nevědí jak ¿ němu došlo. Lékařská věda je nedovede vysvětlit. Křesťané věří, že ať už uzdravení
lékaři dovedou, nebo nedovedou vysvětlit, ať nám k uzdravení pomohou bylinky, akupunktura,
operace v nemocnici, lidový léčitel, nebo se to stane neočekávaně, vždy je nakonec uzdravení Božím
darem. Vždyť věříme, že Bůh je dárcem přírodních zákonů, on je ten, který je dárcem dovednosti a
schopností lékařů, skrze něž lékařská věda pokročila za dobu existence lidstva o veliký kus dopředu.
Na druhé straně ale také víme, že utrpení a nemoc jaksi patři k lidstvu. Víme, že ani Ježíš
neuzdravil úplně všechny, a že se s ním mnozí ani za jeho života v Izraeli nemohli setkat. Lékařská
věda může selhat, stejně jako bylinky nebo akupunktura. Možná máme i tu zkušenost, že jsm e se za
uzdravení modlili a nic se nestalo, náš blízký člověk zemřel. Vždyť vlastně i ti, které Ježíš uzdravil,
nakonec zemřeli. Život s Ježíšem nás vede ještě dál, až za smrt. I nemoc, utrpení a smrt mají svůj
veliký smysl. Vždyť i Ježíš, který uzdravoval nemoci, nakonec bezmocně visí na kříži a nepoužívá
svoji moc, aby se vyhnul utrpení a smrti Svou bezmocí proměnil lidskou bezmoc. Lidská bezmoc v
nemoci se stává silou. Člověk může nést utrpení a nemoc s vědomím, že tím trpí spolu s Kristem, že
toto utrpení končí ve vzkříšení a má hluboký smysl pro svět..
Ježíš zanechal svátost nemocných právě pro tuto častou situaci v lidském životě, kdy trpíme,
kdy jsm e vážně nemocní. Svátost nemocných mela vždy v církvi svoje důležité místo. Služebnici církve
vkládali na nemocné ruce, mazali je olejem a modlili se za ně. Tímto pomazáním daruje Bůh
nemocnému svoji zvláštní blízkost, která se někdy projeví uzdravením tělesné nemoci, anebo tím, že
má Člověk útěchu, pokoj a odvahu k nesení nemoci, což je vlastně duchovní uzdravení Takovéto
utrpení potom nese svoje plody.
Brněnský biskup vzpomíná na jednu pani, těžce nemocnou, upoutanou na lůžko. Nejprve
nemohla svou nemoc přijmout, stěžovala si a naříkala. Všichni, kdo přišli na návštěvu, se už těšili až
bude návštěva odbytá a zase budou moci odejít. Nebylo to nic příjemného k poslouchání. Když se

ale později nemocné podařilo nemoc přijmout, pak se situace začínala pomalu měnit, ti, kteří
přicházeli na návštěvu poznali, že to nejsou oni, kdo přicházejí potěšit, ale ze oni dostávají zvláštní
sílu a útěchu skrze návštěvu této nemocné. Mnozí j í svěřovali svoje životni problémy, závažná
rozhodnutí a plány. Tak se návštěva této nemocné stala místem pro setkání s Bohem. Nemoc může
tedy nést bohaté plody. Tak se vlastně stává z negativního pozitivní Bůh nemoci nevymyslel, ani je
na lidi neposílá. On je dokáže proměnit. Ježíš si také kříž nevymyslel, ale přijal jej a tím se z
hrozného nástroje umučení stal nástroj spásy, který nosíme na krku, máme na zdi atd... Ježíš utrpení
neodstranil, ani nevysvětlil, ale přijal. Stejně i nemoc se skrze Ježíšův kříž může stát požehnáním. To
dokáže Boží sila a ta se projevuje i ve svátosti nemocných.
Po tridentském koncilu se začala chápat svátost pomazání jako něco, co je zde pro poslední
okamžiky našeho života, začalo se j í říkat "poslední pomazání. " A máme to v sobě často zakořeněno
natolik, že si bohužel mnoho lidí myslí, že když přijme svátost pomazání, už musí zemřít. Je to veliká
škoda, protože tak se ze strachu o tuto svátost často vlastní pošetilosti ošidíme. Často se pak stává, že
přichází náhlá smrt, takže člověk, který j i nechával až na poslední chvíle, ani nemá možnost tuto
svátost přijmout. Svátost, která je určena k posile v nemoci se stává obávanou tečkou za životem.
Aby se tedy obnovilo chápání této svátosti, uděluje se pomazání často v kostelich během
mše svaté těm, kteří jsou vážně nemocní, nebo staří. (Stáří se považuje samo o sobě za vážnou
nemoc). Pokud j i už někdo přijal a jeho/její nemoc se zhoršila, může j i přijmout znovu. Pokud si
nejste jistí, zda tuto svátost přijmout, či ne, poraďte se s knězem ve své farnosti nebo se mnou. V
neděli 13. prosince budu udělovat tuto svátost při obvyklé mši svaté v 11.30. Přijďte j i přijmout.
Pokud je to možné, ten, kdo přijímá pomazání nemocných, má předtím přijmout svátost smíření
(zpověď). Příležitost k ní je každou neděli přede mší svátou a na požádání i po mši svaté.
Také bych rád přišel k těm, kteří nemohou přijít do kostela a chtěli by svátost pomazání
nemocných přijmout. Pokud o někom ze svých blízkých víte, dejte mi, prosím, vědět, abych j e mohl
navštívit.
Dále také mluví o svátosti nemocných následující článek Metoděje Kočího.
P. Jindřich Kotvrda

S v á to st p o m a z á n í nem ocných
Metoděj Kočí OP (kráceno)

Svátost nemocných je jednou ze sedmi svátostí ustanovených Kristem. Olivový olej se velmi často
používal jako obklad pro tišení bolesti. Pán Ježíš, který sám uzdravoval nemocné, chce dál působit
ve své církvi a tak zvolil právě olej, aby ustanovil svátost, ve které nabízí nemocným posilu a
uzdravení. Svátost nemocných byla dosvědčena svátým Jakubem. Protože jeho pokyn v závěru listu
neobsahuje žádný detailní návod, jak svátost udělovat, můžeme v něm spíše vidět připomínku již
známé možnosti slavit tuto svátost.
Není to m agie
Svátost nemocných, jak ji Kristus ustanovil, je určena především k tomu, aby těžce nemocného
posilovala a dodávala mu důvěry v Pána a v moc jeho spasitelného utrpení. Stejně jako ostatní

svátosti, i pomazání nemocných čerpá svou moc z Kristovy oběti. Proto je také nejvhodnějším
rámcem pro její slavení eucharistická hostina. Nejedná se o žádnou magickou praktiku. Připomeňme
si, že Pán hovoří o daru, který apoštolově dostali zadarmo. Když na své misijní cestě Palestinou
konali podobné zázraky jako on, nedělali je z vlastní moci, ale z moci, kterou jim Pán propůjčil.
Když se potom vrátili a vypravovali, jak se jim dařilo, Kristus jistě věděl. Vždyť to jeho Duch
rukama apoštolů uzdravoval nemocné a vyháněl zlé duchy.

Odpuštění hříchů
Z toho, co u svátého Jakuba Čteme, vidíme, že svátost nemocných také působí odpuštění hříchů.
Rozdělení hříchu na těžký a lehký je ale až výsledkem pozdějšího vývoje terminologie a v pravém
slova smyslu lze za hřích označit právě hřích těžký. Proto si můžeme být jisti, že svátost nemocných
působí odpuštění těžkých hříchů. Nemocnému zůstává sice povinnost se po nabytí zdraví z těžkých
hříchů vyzpovídat, ale toto vyznání je jen jakýmsi potvrzením již obdrženého Božího odpuštění.
Podobně, jako svátost křtu, biřmování a eucharistie nazýváme svátostmi uvedení do křesťanského
života, jsou svátost pokání, svátost nemocných a eucharistie, kterou umírající přijímá jako poslední
pokrm na cestu, viatikum, svátostmi, které připravují na věčnou vlast, svátostmi, které uzavírají
pozemské putování. Z účinku svátosti nemocných, odpuštění hříchů, vidíme její spojitost se svátostí
pokání, jejímž je jakýmsi doplňkem, podobně jako biřmování je jakýmsi dovršením křtu. Zároveň,
protože svátost nemocných je určena pro vážně nemocné, kteří se mohou, ale nemusí ze své nemoci
uzdravit, působí tato svátost také odpuštění časných trestů za hříchy. Tohoto odpuštění trestů dochází
nemocný v závislosti na své disponovanosti k Boží lásce. Znamená to, že pokud člověk po přijetí
svátosti nemocných přesto nemoci podlehne, může bezprostředně dosáhnout nebeské blaženosti.

Jednotlivé účinky svátosti
Vzpomeňme si na scénu, kdy před Krista, obklopeného množstvím lidí, spustili na nosítkách
otvorem ve střeše domu ochrnutého člověka. Kristova první slova byla: "Synu, odpouštějí se ti
hříchy." (Mk 2, 5). Teprve na potvrzení své moci odpouštět hříchy uzdravil ochrnutého také z jeho
nemoci. Vidíme zde pořadí důležitosti hodnot. Nejdůležitčjší je odpuštění hříchů. Hřích jako nemoc
duše je příčinou veškerého, i fyzického zla ve světě, tedy také nemoci. Hřích je příčinou smrti.
Uzdravením od hříchu je uvolněna cesta k celkové- mu zdraví člověka. Tak ve svátosti pomazání
nemocných je hlavním účinkem zvláštní dar Ducha svátého. Milost útěchy, pokoje a odvahy. Tato
síla, která pomáhá nemocnému, aby se přidružil k utrpení Kristovu, ho chce přivést k uzdravení
duše, ale i těla, pokud to prospěje k jeho spáse. Člověk, který je Pánem v této svátostí posilněn a
pozvedán, se otvírá jeho přítomnosti a ta působí odpuštění všech hříchů a přiměřeně dispozici
Člověka i odpuštění časných trestů za ně. Tak je nemocný posvěcen Kristovou přítomností a jeho
utrpení se stává účastí na Ježíšově vykupitelském díle a přináší ovoce vykoupení pro církev. Církev
se přimlouvá za zlepšení stavu nemocného a nemocný ze své strany přispívá k posvěcení církve a k
dobru celého světa. Tato svátost také připravuje člověka na přechod z tohoto světa, na nelehkou
chvíli posledního a rozhodujícího zápasu. Pomazání nemocných dovršuje pomazání, kterých se nám
dostalo při křtu a biřmování.

L ita n ie

Pane, smiluj se nad námi,
Kriste, smiluj se nad námi!
Pro narození své a pro naše vykoupení od věčné smrti
Skrze přeukrutné umučení na potupném kříži,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro věčné zákony spravedlnosti a lásky, pro lidská práva
Nám Tebou od přírody daná, však dnes nepřáteli Krista
A Marie Panny cynicky pošlapaná,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro Tobě vždy drahý, vždy věrný, milovaný národ český,
Jak suknice Tvá nesešívaná v los nepřátelům daný,
Zrazený a ďáblu slabochy bez páteře vydaný,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro všechno dávné, nové a přicházející utrpení sladké země naší,
Pro její slzy hořké a krev dodnes prolévanou,
Pro zuboženou, oloupenou a zotročenou zemi českou,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro nevýslovnou a nekonečnou cenu duší nesmrtelných,
Duší českých, Tvou krví očištěných, dnes znovu sváděných,
Podvodem, lstí, násilím dušených,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro andělskou nevinnost všech nenarozených, pro jejich
Pláč nevyplakaný, pro jejich životy tragicky nedožité,
Zvrhlostí, slepotou a hnilobou hmotařských srdcí zmařené,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro všechnu tíhu zavěšenou jak rozhoupaný zvon na srdce
Tvých kněží, Tvých řeholnic věrných a pokorných,
Pro všechny úzkost, samotu a tiché mučednictví jejich,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro křížovou cestu, drsnou a bez konce cestu našeho lidu,
Pro všechno bloudění cizinou a touhu nehasnoucí exulantů
Bez kořenů domova, rodiny, rodné řeči,
Pane, smiluj se nad námi!
Pro svatost Tvé vysvobozující Pravdy,
Pro útěchu naší naděje vítězné,
Pro veškerou nekonečnost Tvé lásky trestající,
Pro šířku a hloubku a výšku a délku Tvého milosrdenství
Nad národem českým a vlasti naší,
Pane, smiluj se nad námi!
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen
Josef Toman-Tománek

Ú m ysly lis to p a d o v ý c h m š í s v á tý c h z a ze m ře lé :

za rodiče Bláhovy, jejich rodiče a příbuzné z obou stran
za rodiče Bednářovy, jejich syna Jana, jejich rodiče a příbuzné z obou stran
za přátele a známé z krajanské rodiny, Marii Kubátovu a Ant. Žáka, za duše na které
nikdo nevzpomíná
za zemřelé z rodiny Filípkovy, Filovy, Petrášovy
za zemřelou rodinu z obou stran
za zemřelé z rodin Daňkovy, Kadlčkovy, za přátele a za ty, na které nikdo nepamatuje
za Václava Jelínka dědu, Václava Jelínka otce, Marii Jelínkovou, Annu Paukesovou,
Josefa Pauluse, Josefa Šťastného, Františka Šťastného, Bohuslava Šťastného, za
Josefa Čapoše dědu, Josefa ČapoŠe otce, Josefa Uváčka, Helenu Uváčkovou,
Anastásii Čapošovou, M r Rankin, Josefa Čulíka, Františka Smolu, Františka
Němečka, Jana Zikm unda, Břetislava Štrose, Miroslava Štěpánka, Jana Resse
za rodičov K rupkových a Flamíkových, za sestru Miladu Havlíkovu, za našich
starých rodičov a ostatnů rodinu a za duše, za které se nikdo nemodlí.
za Jiřího Smrčku, Josefa Smrčku, Franka Pavlicu, Josephine Pavlicovou, Marii
Pavlicovou, Francés Konyn, rodinu Smrčkovou a rodinu Pavlicovou
za zesnulé příbuzné a přátele v Evropě a v USA
za manželé Brotánkovy, Marco a Marii, Ignáce a Gertrudu W eirichovy, Ajugustina a
Annu Trávníčkovou, Manžele Pospíšilovy, pí Novotnou, Luisu Ludvíkovou, Carlo
Weiricha, rodinu Vodrážkovu, Lídu Chválovou, N elIu\E ttel, Michaela Th ierney,
Františka a Květu Lazeckých, Václava Renče, A ntonína Kostohryze, manžele
Fučíkovy a M arkvartovy, Marii Dobiášovou a za duše, za které se nikdo nemodlí
za Oldřich Benáčka, Marianu, Juliuse a Marii Novákovy, Josefa Mareše, Josefa,
Annu, Jaroslava , Julii a Marii Benáčkovy, Josefa Benáčka ml, celou Novákovu
rodinu, celou Peřekovu rodinu, Jana Svobodu
za Jana a Annu Tesaříkovy, Josefa Pospíška, Marii Broučkovou, Marii Škárovou,
Annu a Josefa Poláškovy, Vlastimila Bílka, Jiřího Smrčku, Antonína a Annu
Paskovy, Jeana G abina
za Rudolfa Cisára, Josefku VoráČovou, všechny Členy rodiny Císárovy, Mužíkovy,
Neštických, Haškovy, všechny přátele a známé
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, Věry a Zdenka Hoffrovy, Jarmilu a
Jaroslava Němce, Jana Obsta, Gustava Kuchaře, Oldřicha Benáčka, Helenu
Kabešovou, Anici Koíičovou, annu Sedláčkovou, Ladislava Samsu, P. Aloise
Vyorala, Zdenka a Dagmar Arientovy, Miloslava Arienta, Jiřího Voříška, Evu,
Eduarda a Janu Fuskovy, Jiřího Smrčku
za rodinu Vávrovu, Molnárovu a Lehmovu
za Franka a Annu Poláškovy, Franka a Karolínu KřenČíkovy, Franka Poláška, Josefa
a Marii KřenČíkovy, za celou zemřelou rodinu z obou stran a duše v očistci
za zemřelé rodiče Jana a Marii Kašparovy, příbuzné rodiny Kašparovy, Pařízkovy,
Richterovy, Jelečkovy, Rajchartovy, všechny přátele a známé.
za zemřelé rodiče Josefa a Marii Ministerovy, a celé příbuzenstvo v Pánu zesnulé z
obou stran, za zemřelé rodiče z manželčiny strany s celým příbuzenstvem, za zemřelé
příbuzenstvo ze strany mého syna manželky, za všechny zemřelé příslušníky naší

rodina Bláhova

Mary Fila s rodinou
Růžena Bunžová s rodinou
rodina Daňkova
rodina Jelínkova

rodina Krupková
Božena a Peter Sm rčkoví
Růžena Kankrliková
manželé Brotánkovi

Anna Benáčková

Marek Polášek

rodina Večeřova
rodina Králova

Zita Lehmová
rodina Křenčíkova
Miroslav Kašpar
Jerome Minister

krajanské rodiny s nebohým otcem Vyoralem, z za všechny zemřelé duše v očistci
včetně všech mých zemřelých přátel a známých, které si Pán Bůh povolal
za matku Pavlínu Svobodovou, Vávrovou, otce Karla Vávru, sestru Marii
Krajbichovou, sestru Boženu Spelmanovou, paní Hervířovu, Vávrovou a jin é zemřelé
za Michala Mangera, Vojtěcha Mangera, Rudolfa Mruká, Márii Zásvrekovou,
Hermínu Horáčkovou, Hajnalovou a Márii Foilovou
za všechny zemřelé příbuzné a přátele z rodin manželů Tom ečkovyých
za Jána Kováčika manžela a celu rodinu K ováčikovú za rodičov Šurlákových a celu
rodinu. Za rodinu Honíškových, Pitlákových, VaráČkových, Agnes Giligen a
manžela, Štefana Daniša, Jozefa Škrkona a otea, rodinu Pavlíkovu, manželov
Sirovcov, Afru Safaj a Kúbikovi, za sestru Trebulkovu, manžela a syna, rodina
Kúbikova, rodinu Díbalovú, paní PaŠtekovú, Jánošíkova a manželov Batu, Petra
Cardona, Jozefa Smrčka, Jozefa a Barboru Janošec, Vierku Herlírovú, Pavla Šalaja za
P. Vyorala a Časnocha, Rudka Bůtka, rodinu Bobek, za rodinu Kumičík a vsetkých
zomrelých
za rodiče, sourozence, příbuzné manžela, přátele, P. Aloise Vyorala SDB
za Roberta Horáka a zemřelé členy rodin z obou stran
za P. Aloise Vyorala a zemřelé krajany z karmelské kostelní rodiny

Václav Vávra
?
rodina Tomečkova
Emilia Kováčikovú

Zdenka Rinus
Nadia Horáková

Ú m y s ly m ší sv. slo u že n ý ch do u z á v ě rk y Zvo nu :
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za zemřelou švagrovou Zdenu Navaříkovou z Olomouce
za zemřelého přítele Dr Vladimíra Dostála
za zemřelého Aloise Hanáka mladšího
za zemřelého Jiřího Smrčku
za zemřelého Jiřího Smrčku
za zemřelého Vladimíra Dostála
za zemřelého Jiřího Smrčku
za zemřelého Jiřího Smrčku
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za zemřelého Jiřího Smrčku
za všechny zemřelé
za všechny zemřelé
za zemřelého Jiřího Smrčku
za zemřelou paní Marii Kyjovskou
za zemřelého Jiřího Smrčku

Jarmila Múdrý Šebík
Jarmila Múdrý Šebík
rodina Kočica, Nikl, Rudy Sroll
rodina Bláhova
rodina Tomečkova
rodina Bláhova
rodina Krupková
manželé PálenČíkovi
listopadové úmysly
listopadové úmysly
listopadové úmysly
listopadové úmysly
listopadové úmysly
listopadové úmysly
listopadové úmysly
Božena a Petr Smrčkoví
listopadové úmysly
listopadové úmysly
manželé Vávrovi

Miluška Kyj ovská
Marie Švírovská s rodinou a
dcera Irena Vasiliu s rodinou

N e d ě ln í m š e sv. na p říš tí období:

221istopad
291istopad
6prosinec
13prosinec
20prosinec

za Oldřicha Benáčka
za Dr. Bohumíra Bunžu
za JUDr Dostála
za Jána Kovačíka a Jozefa Škrkoňa
za Nicka Svirovského a za maminku

Anna Benáčková
Růžena Bunzová
rodina Tomečková
Emíiia Kováčiková
Marie Svirovská a dcera Irena
Vasiliu s rodinou

Z e m ře li:

Jarmila Štekrová CO 6. května 1998, bratr Rolanda Jurovatého říjen 1998, Marie Kyjovská 2.
listopadu 1998
zarmouceným pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast a modlíme se: Odpočinutí věčné,
dej jim ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
Smrt neznamená vyhasnutí světla, ale spíše jako když nad ránem zhasínáme lampu, protože
přišlo svítání...
B la h o p ře je m e k n aro zen in á m :

Marek Polášek 10. listopadu, Josef Toman Tománek 19. listopadu, Karol Krupka l.prosince, Emilia
Kováčiková 6. prosince, Václav Sedláček 8. prosince
D ě k u je m e z a p řís p ě v e k na tis k Z vo nu :

Mary Mifkovič NY, Marie Svirovská FL, Anna Blechová NY, Jana Pecháčková GA, Karel Štekr
CO, Miluška Kyjovská NY, manželé Hanákovi NY
Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se ulekne a
začne se modlit:
"Pane Bože, dej tomu Ivovi křesťanské city."
A lev se postaví na zadní, sepne ruce a říká:
"Děkuji ti Hospodine za tyto dary, které z tvé štědrosti budu přijímati..."

Děkujeme vám všem, kdo jste přišli na Martinské posvícení. Děkujeme zvláště vám, kteří jste
pomohli při organizaci, přípravě a úklidu sálu, nákupu a přípravě jídla, pečení cukroví, prodeji lístků,
vstupenek, losů, nápojů a také vám, kteří jste přispěli do tomboly. Je vás celý dlouhý seznam, Bůh na
žádný dobrý čin nezapomene. Na zábavu přišlo kolem 240 lidí a čistý výtěžek 1938 dolarů byl
odevzdán farnosti Panny Marie Karmelské, která nám umožňuje slavit pravidelné nedělní
bohoslužby a po nich se setkávat ve školní jídelně, a i jinak našemu společenství vychází vstříc.
P ř íš tí m š e s v á to u v č e s k é k a p li v e W a s h in g to n u v N á r o d n í s v a ty n i (N a tio n a l S h rin e ) b u d e m e
s la v it v d e n s la v n o s ti S v a té ro d in y v n e d ě li 2 7 . p ro s in c e v e 1 2 . 0 0 h o d in . W a s h in g to n š tí h le d a jí
m ís to , k d e b y c h o m s e m o h li po m š i s v a té s e jít k m a lé m u p o h o š tě n í.
P ro to t a k é v n e d ě li 2 7 . 1 2 . v N e w Y o rk u v A s to rii b u d e m š e sv. o h o d in u p o zd ě ji, te d y v 1 1 . 3 0 ,
a b u d e ji s lo u ž it s lo v e n s k ý k n ě z P . M a r ia n .

Krajanské bohoslužby každou neděli v 10:30 ráno, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
v Astorii (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši sv. Po bohoslužbách
následuje společné setkání ve školní jídelně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 10 hod. ráno u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu ( l sl Ave a
66th 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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