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MIH přátelé.

ZVON

Už jste si zvykli psát datum s rokem 2000?
Asi to vezme ještě nějaký ten čas, než se to všichni naučíme, a za pár tet to ani nikomu nepřijde, Že
letopočet začíná dvojkou. Přeji Vám všem, abychom si nejen zvykli na dvojku v letopočtu, ale také na
dobré vztahy mezi námi Krajany a Exulanty. Abychom v roce 2000 pokračovali v udržování českého
jazyka,kultury a dalších krásných věcí, které naše vlast v Evropě dala a dává Americe a celému
světu Ja k jsem už výše uvedl myslím si ,že hodně záleží na spolupráci a v ochotě poslouchat názor
druhého.Byl bych rád kdyby tento . malý ZVON“ pomohl budovat zdravou hrdost na to ,že jsme
z ČESKÉ REPUBUKY.Každý moudrý člověk se neustále učí díváním se okolo sebe.Tady v USA máme
spoustu příležitostí naučit se dobré věci které nabízí tato společnost.
V tomto prvním čísle sl můžete přečíst pozdrav otce Jindřicha,pokračování z knihy
mVyjadrovanie pocitov vo vztahoch*,krátké zprávy, úmysly mší a předběžný plán akcí na tento
rok.Přfjemnou četbu při kvalitní hudbě a při sklence kvalitního nápoje přeje P.Antonín.
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Bože jak jsi krásný.
Ty jsi dárce všech dobrých véd
a dokonalých darů.
V tvém Synu, Ježíši Kristu,
je náš POKOJ,
naše SPRAVEDLNOST,
naše SMÍŘENÍ.

Vtomto jubilejním roce nás vybízíš,
abychom se obnovili v Kristu.
My, kteří spravujeme Tvůj svét;
učiň nás lidmi pokoje,
abychom usilovali o pokoj;
učiň nás lidmi spravedlivými,
abychom upevňovali spravedlnost;
učiň nás lidmi smíření,
abychom hledali smíření se všemi
lidmi.

Všechna sláva patří Tobé, Bože všemohoucí,
skrze Ježíše Krista,Tvého Syna,
s Duchem svátým,který stále přebývá v naších srdcích. AMEN.
(přeloženo z materiálu Diocese of Rockville centre «Jubilee Prayeť“)

Mili přátelé,
zdravím vás z Litoměřic, kde trávím vlastně už třetí měsíc svého dalšího života. Jsem v zařízení, které se
jmenuje teologický konvikt. (Slovo konvikt pochází od slova convenire, tedy sejít se spolu, žít ve společenství, žít
spolu). Je zde 51 mladých mužů, kteří chtějí studovat na kněze. Zde zůstanou jeden rok, aby se začali učit latinsky,
aby se učili základům duchovního Života, jak žít společně, jak se společně modlit, vycházet spolu a tak dál.
Moje činnost spirituála spočívá především v tom, že dopoledne vyučuji předmět duchovní život. V něm se
snažíme přicházet na to, co všechno v člověku může být překážkou naší modlitby, překážkou vztahů atd... Je to
pro mě náročná část dne, musím se na ni předem připravovat a ani jsem s ní moc nepočítat. Více se cítím být
připraven na druhou část dne, kdy odpoledne za mnou přicházejí studenti ke svátosti smíření, nebo k rozhovoru o
svém životě a duchovnímu vedeni. To je právě to, co jsem v New Yorku studoval a jsem tedy rád, že to mohu
použít v takové míře v praxi. O všedních dnech a nedělích jezdíme s bohoslužbami vypomáhat i do okolních
farností. Je to severočeský kraj, tedy misijní území. Na vesnicích chodí do kostelů tak asi 10 až patnáct lidí z celé
vesnice a někdy i méně. Je to žalostně málo. Na pohled nejlepší je to ještě tak v Litoměřicích, protože je to město,
ale i tady je v kostele v neděli asi 400 lidí na všech mších, což je taky hodně málo na město s 25 000 obyvateli.
Spousta kněžf v okolí sem přišla z Polska a slouží tady jako faráři.
Tým představených zde v konviktu tvoří tři jáhni, kteH jsou vnejbiiŽŠfm kontaktu se studenty, pak já
(spirituál), zástupce rektora a rektor konviktu. Spirítuál,kteiý zde byl přede mnou odešel působit do farnosti do
Brna. Tato práce se mi libí, nemohu si zde stěžovat na nudu nebo nedostatek využití. Je mi při tom všem smutno
po vás v New Yorku, po celých USA. Když se objeví nějaká zpráva nebo poznámka týkající se USA, vždycky se ve
mě cosi ozve, a moc vzpomínám. Ještě jsem se nedostal k tomu, abych uspořádal pásmo diapozitivů o USA a
svém pobytu. Prostě na to zatím není čas. K mým povinnostem také patří dát studentům bodý k meditaci, k
zamyšlení. V této době se zamýšlíme nad papežovou bulou "Incarnatiònis mysteriumTajemstvi vtělení, která má
připravovat na oslavu jubilea.
Na národní pouť u příležitosti právě tohoto jubilea se chystáme jet autobusem, takže se budu se těšit na
setkání s některými z vás v Římě.Je to velmi důležitá událost a velká příležitost se během tohoto jubilea setkat
hlouběji s Bohem. Je tradicí získávat při jubileích odpustky. Ty jsou vlastně dány k tomu, aby se zahlazovaly
následky našich hříchů. Každý hřích má svůj následek, který z něj přímo vyplývá. Hřích je odpuštěn , ale
následek zůstává. Například když se manželé pohádají, vznikne z toho zranění, mohou trpět děti, které
slyší tuto hádku, nebo např. sousedé, kteří to slyší a pohorší se nad jednáním křesťanů. Když potom je
tento hřích odpuštěn a Bůh j k odpuštění stále připraven, přece jenom následky viny zůstávají a je možné
je skrze odpustky zahlazovat. Každý z nás na sobě nese následky hříchů jiných, svoje vlastní a také my
svými hříchy způsobujeme zranění v druhých. Církev je organismem, do kterého přispívají všichni ti, kdo
žijí láskou, kdo žili v přebytku lásky. Každý Člověk může to tohoto pokladu svou láskou přispívat. Z tohoto
nadbytku se pak při různých příležitostech rozdává k zahlazování následků hříchů. Z tohoto pokladu se
bude bohatě rozdávat právě v tomto jubilejním roce.Dnes jsme byli zde v Litoměřicích na náměstí zpívat
adventní písně u vánočního stromu. Byla to ekumenická akce, přišel i metodistický a baptistický kazatel. Průvodní
slovo mezi písněmi měl evangelický farář. Taky místní biskup se přišel podívat. Lidé se zastavovali, poslechli si to
a šli zase dál. Studenti jim rozdávali kalendáře k jubilejnímu roku. Když jsem tady studoval v letech 81-88,
nedokázal bych si takovou akci představit.Dnes už je to možné a chvála Bohu za to! Chtěl bych vám všem popřát
požehnaný Nový rok a aby celý ten jubilejní rok byl plodný. Chtěl bych vám za všechno poděkovat, také za přání,
která stále dostávám.
zdraví a Žehná Jindřich Kotvrda
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Vyjadřovaní« pocitov vo vzťahocft

(FianFelder.MordMadeFlesh/pfeložila upravilP.MilanBubákSVD-pokračovánlzmin.čisla)
Vlastnenie svojich pocitov

Skórnežpristúpimektomu, abysmezačaliformovatsvojuodpověďnastrach,jepotřebnýette Jedenvermi dóležitý krok: svoje
pocityvlastnit Povedat si nahlas, že sú naáe. Nikto Iný, Žíadna lni osoba nás ktýmto podlom Deprivitela, nikto nás nedonútll,

aby sme leh cídil, nikto nás nedohnal k tomu, aby sme leh mali. Naie pocity sú odpovedtou, za ktorů nemůžeme obžalovávaf
nikoho Iniho, iiadne okolnosti okolonás, okremseba samých. Dokoncaaj vtedy. kednáistrachjeodpovědnu, ktorásavyskytnev
rámcivzřahuknáimuprostrediuaieboknejakej konkrétné)osobě, je to odpověďnaia a nie ich. Tátoodpověďsaudialavrámcinaiej
osobnosti a vo vnútri náiho teta. Naia osohnosť a talo, ja dostatočne jedinečné k tomu, aby vyprodukovalo rozmanitosf
odpovědi, ktorá osobnosti a felá fnýchnemuslabyťschopni vyprodukoyaťpodvpiyvomtých Istýchokolnosti.
Vlastnenieniektoréhošpeciáinehopocitubymohlobyťskutočnejšie, aksi jehomenovyslovíme nahlas, zvlášfpresebasamých,

avšakjemožnévyslovit1hoaj preiných. *Citimsa vystrašený.' *Citimsa vero»ohrozený.*Mnohorudi bybotopřekvapenýchztoho, čoje
takátojednoduchávetaschopnáurobit Akoichnúti pojejvysloveni vyrovnatsazosvojímipocitmi.To, čobok) vyslovené nahlas nieje
už možnépotlačiťaleboignorovat (Spomeňmesi napodobenstvoomámotratnomsynovi, najehoúvahyvdalekej krajině, kedvšetko
premámii. Krozhodnutíunedošlodovtedy,dokedysi svpjstavnepovedalanepřiznalnahlas.)

Odpověď na naše pocity

Našepocityprichádzajúniekedytaknečakanea rychto,žeani nemámenadsvojoureaketoukedypremýšfať, a takakodósledok
sa potom chováme tak, ako koby trne holi naprogramováni. Totosa sláva zvlášť vtedy, ked sa Jedná o fyzické pražíte. Aksa
například nachádzamna toofajnidach a počujem, ako sa blíži vlak, najlepšia vec, Morů móžemurobit, je nagovať okamžité na
príchádzajúcéohrožen»atedaz koíajiskasa stiahnuf. Snažit sa oto, abysomnajptvnadsvojimi podtmipouvažovala si ichvyjasnilby

botoabsurdné.
Sú aj iné podobné sltuácle, kdeje vhodnejile vyjadriť tvoje emócie radlej spontánně, ako nad nimi voprad pramýirať.
Týká sa tozvlášť tých situádi, kde sa předpokládá, že to, fiosa udeje botovopradnaplánované stýmzámerom, aby sme reagovali
spontánně. Akmanapříkladniektotajomnevovediedotmavějmiestnosti, azrazusarozsvietiavšetkysvětlá, a všetdmojipriatelia, ktort
sú vovnútri, začnu mávat balónmi alebo stužkami a spievat: “Storokov, sto rokov, nech žije žije ním...*, vtedyje naplno primerané
vyjádřitsvojepocityúplnéspontánně, niekedyksvojmuvlastnémuprekvapeniu.
Premýifať nad svojimi pocitmi sa radi zvlášť tam, kde je možná reagovat rozličné, aj zdravo ale aj nezdravo (dokonca
výslovnéchoro) a kdeje dispaiteli nějaký čas na pramýifonte.

Akonáhlesme vykonali predchádzajúce tri kroky; t.j. svoje emócie sme ichzaregistrovali, sme ichpomenovaii azačali sme ich
vlastnit, potomštvrtýkrok: premýšTanienadnimi,jeopravdivýmkfúčomktomu, abysmenanevhodnézareagovali. Odpovedaťnanaše
emocionálnězážitkyznamenápremýifať nad rozličnými moinotťaml, ktorá extstujú. Akémámmožnosti přiNadaní odpovedena
svoje pocity? Čo urobím, aby moja odpověďbota konitruktívna a viedta k rastu? Ktoráodpověďbyviedla krastu najviac? Ktorá
najmenej? Je moja náhlá reato», ktorů obyčajne robím(útek, ked somvystrašený; útok, ked somnahněvaný) tou najvhodnejšou
reaketouvdanej sltuácii?Akobyinemožnéreato»mohliovpiyvniťludivmojomŽivota?
Niekedy vidieť tú najtepštuodpověď nie je problémom. Noniekedyto problémje. Niekedymáme na to, aby sme nad svojou
reakcioupremýšlati dostatokčasu. Niekedyhovšakmámemátoalebotakmeržiadny, Avšaktrabasi uvědomit, že ČIje to fahká alebo
ťalké, či mámevefe alebo máloČasu na rozmýifinie, rozhodnut»sa prevhodnú reatoiuna naše emócieje rozhodnutímsa pra
život(slabo smrť).
Byt pozornýmvoďšvojimvnútomýmzážitkůmnám připomíná biblické vznáianie sa. Je to ako vznášane sa vo vzduchu,
toužen»nadsvojímiživotmí, registrován», sledován», věnován»pozornosti.Totopředpokládá,lo vMúpimedorytmustvoranla.
Prenás, veriadchludia. Mori majúpradočamivznášajúoehosa a nadnámi neustálebdiacehoBoha, a Mori toáčamepoktorýGh
kráčal rozohněnýkazatofz Nazarete, JežiŠKristus, byťpozornýmvoůsvojimemódámznamenáčosi omnohoviac, nežlenpúhusnahu
opražíte.Znamenáto byťvěrnými*varnýmivoči hmčlarovL.
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„V-l* P” em ócií

PsychológarahofnikJamesZuto(Školskýbral, profesoroaLoyolovejuniverzitavChicago)uvádzatrihody, ktorásanachádzajúv
každomemoctonálnomzážitku.
Vyburcováni*sa vztahujena to. čo ta odohráv našomtote. Poäty majúsvojekořenevofyziológii. Změnyvtele uvohíiaa
doprevádzajúemódu: uvofnenie hotmónov, roztáhnuto alebostiahnufe svaloy, změna vtlakukrvi, ktorá ovplyvnl přísun kyslika do
mozgu. Avšakto, to betofyziologickázměnyznamenajú, niejecelkomjasné. Například, kedísa mizrýchli můj pote. to toznamená: že
somrozčúienýalebovystrašený?Akdumnervozituvžaludku, to toznamená: smútokalebopocitviny?Aksazačnemojatvářčervenat
alebopolif,jetoznaktoho, žesomvrozpakochalebožesomrozzúrený?
Oniektorýchprejavochtělesnéhovyburcovaniamůžemesistotoupovedaf, žeznamenajútosi celkomjednoznačné Niektorósú
pevnenapojenánaislápacky. Napříkladaksacitimezahanbeni, najuniveizálnejšouodpoveďouvšetkýchfudl nazemeguiije to, žesa
začnupozerafdole, dozeme. Avšakmnohévyburcovaniasúvjednomatomistomčasedvojznačná. Napříkladniekedypocítímestratu
dychu(skrátené dýchanie) alebobolesti na ramenáchvzaduoezchrbát avšaknevřemejednoznačné, to toznamená. Avšaktým, že
pomenujemesvojepocity: 'Somvystrašený!' alebo"Citimsasmutnýl*dámesvojimtělesnýmznakom¡stýkonkrétnyzmysel. Nato, aby
smevěděli,čocklrns,potřebujemedaťtvojimpocitommano.
Drahýmelementomje toterp/etácia. Dokedy si nepovieme, to naše vyburcovanie znamená, nevieme, to vlastně citime.
Uvedmesipřiklad:
Máňasanasvojejcestozprácezastavilasosvojoupriatefkounaobedevreštaurádi. Kedpřišladomov, pustilasi telefónny
záznamníka vypotolasi všetityodkazy. Tratímodkazomboloto, to otokávala, avšaktonechceJapočuf: Jej priatafkaAnna
jej oznamuje, 1» sa stahuje. Potos posledných dvoch mesiacov Anna tozmýšfala o prestahovani sa z ekonomických
důvodovdoinóho. dostvzdialenéhomesta. Priatolkystrávilispoludostčasuazvažovalispoluzaa proti, týkajúoesa tohoto
rozhodnuto. EkonomickybotonovámiestopreAuvafmivýhodná. Avšaknajhoršouvecoubotomiaste. Bototodaleko. Tusa
Annanarodila,tuvyrastala, tumalasvojepriatolky.Tumásvojurodinu. KedAnnapodplsalakonečnezmluvu, Máriasatěšila
s ftou. Poslednátri týždnesatosto navštěvovali a spolunašili nevyhnutné»red, kterépairefcova!!byťvyděšená. Terez, kaď
počujejej hlasnatetefónnomzáznamníkunaposledypředjej odchodom, nedti sadobra. Najprvsi mysli,le jej praje. Avšak
postupnésiuvědomí, žedti bolest.
Abysavyžitatomu, to vsebe naozaj citi, dása doupratovaniasvojhobytu. Začnezhromaždovafšpinaváprádlonapranie,
utieraťprachzpolicnaknihyatýmsasnaží zahnat fažobuvosvojomsrdd. Kedsanactwifuposadí abysiodpočinula, citi,
žejej vnútománespokojnosfsa zvaČSuje. Abytozahnala, datasa dovypracovávaniasizajtrajšiehoptánuvpráci. Avšakpo
chvíli sa podi znova vrátí. Mária sa pobertodokuchyně. Otvor! chladničkua skúma, to je vnej. ‘Somhladná', poviesi.
'Myslím,le sipotřebujemtosi zajesf
Vačšina z nás pozná tonto scénář. Pocity, ktorá nás rozrušujú, prichádzajú vačšinou ako nezmenná malàtnosf. Najpivsa ich
snažímeignorovat. Avšakkednaia úzkosť neodchádza, pomenujemeto hlad. Ohladevieme, čos nimrobit, ako sa hozbavit.
To, že sme práva předchvilkoujedli, nieje pra nás důležitá, lbe po ntokofkonásobnej návštěva chladničky sl uvědomíme, že
svojmu pocitu sme vlastně dali nesprávná mano. Osamělost a smútok, ktorá pnžhra Mária, kaďpočuje o odchode svojej
priatefky, sa navyrisitajadtom.To,čopotřebuje,jenieto iné, nějakýInýtypjedla.
Máriinaskúsenosť námjasné poukazujena to, akospoločenské kontextya osobné náladymůžuformovat a ovplyvAovať
interpretáclupocitov. Interpretovatmetoznamenádatzmyseltomu,topociťujemevosvojomvnútri.
Emóciespósobianajprv, žezac!timetelesnévyburcovanie. Potomvedukíntorpretádi ichzmyslu. Anskontocnás vyptovokujúku
konanfu, kakcii. Emóciesúpocitmi, ktoránáshýbu(E-motion): vyprodukujúhnuto, pohyb. Aksmenadšeni, tancujemeodradosti. Ak
sme vtfačnl, napíšemesrdečnýlist podakovania. Akcitimevinu, zavolámepriatefovi, abysmesa muospravedlnili. Alebopristúpimek
sviatosti zmtorenia. Emocionálněvyburcovanievedtokakejsi čutosti, ktoránás pripravi nakonanto. Našetelo, ktoráje napumpovanéa
popravenébudnabojaleboútek, sa připrav!budnabehsměremkcřefu, alebonaútokodnebezpečenství alebota da dobojaprob
útočníkovi.
Niekedysa požadujepriemaž dramatické tonante: napříkladvbehnemedo horiacej budovy, abysme zachránili dieta alebo
bojujemeponadvtastoásüys rfekým, ktonás nečakanenapadol. Avšaknašaodpovednavyburcovanieje vovačšinepripadovmenej
jasnáa viackomplexná. MaHbysmenapříkladreagovat nakolegovunejapnúpoznámkuterazhned, alebobysmemalt chvlfučakat a
reagovat neskoršie, kedbudemesami? Akmámproblémsosvojimmanželskýmpartnerem, stačí, kedsa muospravedlním, aleboby
smesìmalisadmitapoznatsadohlbkydoproblému, kterýmettonámivposlednomČasedostČastovyskakuje?

informace
vzácná náv&téva z Kalifornie.
Dne 27. ú n o ra přiletí do New Yorku na návštěvu poprvé jako biskup M o n s .P e tr E sterka.
V naší farnosti u Panny Marie Karmelské v Astoni budeme spolu s ním slavit mši svátou
v obvyklý čas 10.30 hod. Potom budeme pořádat M a s o p u s tn í zá ba vu, na které se můžete
osobně s našim biskupem pozdravit a popovídat.VŠíchni jste srdečně zváni.

pouť do ftÍMA
Národní svaz českých katolíků pořádá v návaznosti s Českou biskupskou konferencí
Pouť do ŘÍMA.Je to velká příležitost jak prožít duchovně vstup do nového tisíciletí.Program účastníků
z USA vypracovala Agentura 97 z Prahy.Program začíná 27.března v Praze a končí návratem do Prahy
S.dubna.Daiší přesné informace dostanete na adrese:
National Alliance of Czech Catholics 2340 South 6i>( Ave,Cicero,IL 60804 USA
Tel.(708)6561540 fax(708)484 0584

poutě
Naše farnost v NY bude letos také pořádat poutě, abychom se připojili k oslavám Velkého jubilea.
Rádi bychom uspořádali pouť spojenou s návštěvou hrobu P. Aloise Vyorala a pouť do naší národní
kaple ve Washingtonu. O termínu poutí budete včas informováni.

oznámonf
Maminka Borise Janáčka, který žil po dlouhý čas ve Spojených státech amerických oslavila dne
i2.prosince 100. narozeniny. Narozeniny oslavila v Brně kde se svým synem,kteiý se tam natrvalo
vrátil. Přejeme jeho mamince i jemu Boží požehnání,zdraví a pokoj, (přátelé z USA)

sport
Každou neděli odpoíedne kolem 5.hod. chodíme hrát fotbal do sálu naproti kostela v Astorii.Bližší
informace P. Antonín.

S v a tý V á cla v.

Ksr»l Čmpek

Ne. Že bych mohl čímkoliv rozhojnit naše vědomosti o vévodovi české země; ale stalo se kdysi jedno
zjevení, o kterém bych vám chtěl dát opožděnou zprávu. Bylo to za války, v jedné z nejsmutnějších a
nejtěžších zim; tehdy se všechno zdálo skoro ztraceno, ajen s námahou jsme v sobě udržovali malý a
zoufale vytrvalý ohníček naděje.(Jak je to dávno, Bože, jak je to dávno!) V takových dobách se člověk
ohlíží po znameních; i hledal jsem za jednoho nedělního odpoledne - bylo to právě kolem vánoc nějaké znamení na temném a sirém Hradě pražském. Svatý Vít byl kupodivu otevřen; bylo tam šero,
jen maličko lidí se modlilo ve zšeřené lodi chrámové a několik svíček zimomřívě svítilo před vysokými
temnými oltáři. Bylo to strašně smutné a přísné jako znamení. A tu se otevřely železné dveře kaple
svatováclavské a z nich vycházel průvod kněží s hořícími svícemi, jako z jiného věku a zpívali. Zpívali

mešními, silnými, stářím jakoby nazrněnými hlasy:“Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás,
pros za nás Boha, Svatého Ducha...**V katedrále se udělala docela tma, jenom ty ornáty, jenom ty
stříbrné a plešaté hlavy velikých starců zářily v kmitavém plápolání svěc. „Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě... Nedej zahynouti nám ni budoucím.** Co vám budu říkat - dunělo to jako
zvony, jako píseň mužů, jako píseň válečná;temnou lodí chrámovou se ubíral průvod z jiného světa a
burácel slavnou a tvrdou prosbu za lidi budoucí. Co vám budu říkat: svatovítští canonici už zašli do
sakristie, tma zalila katedrálu, a ještě jsem oběma koleny klečel na tvrdém a mrazivém kamení; ale
pak už ve mně nebyl malý a zoufale vytrvalý ohníček naděje, nýbrž zářivá a slavnostní řada hořících
svěc. Ukládá se nám tradice svatováclavská. Málo, maličko toho víme o knížeti země České,
kdybychom sesbírali všecko, co víme, byl by to upřímně řečeno, do veliké a převeliké míry svátý
Václav Alšův, svátý Václav Myslbekův, svátý Václav Tomanův; je to svaté a spanilé kníže posvěcené
uměním. Nezapomeňme na tuto tradici svatováclavskou. A tu je ještě jedna stará tradice; ne století
desáté, ale století devatenácté. Pro naše otce dědic země České byl představitelem starého státu, byl
korouhví a symbolem našeho státoprávního boje; jak věcí stojí, ani tato tradice ještě nepatří do
musea. Ono s tím nezahynutím nás ni budoucí to dá ještě hromadu práce a víry; a v ledasčem budeme
navazovat na dobré a trpělivé metody svých otců. Spíš se vracíme k mnohému, co platilo před válkou,
než k tomu, co platilo před tisíci lety; ale i to je naše tradice knížecí.
Říká se jí také naše tradice křesťanská. Ano, ale tak se mi zdá, že jsme i ve svých dějinách méně
dávných mohli mnoho a mnoho slyšet o křesťanství: o demokracii a humanitě jako o uskutečňování
křesťanské lásky k bližnímu, o svobodě a spravedlnosti ke všem rovné, jako o přirozeném právu
nesmrtelných duší, o politice jako nástroji k budování BOŽÍ obce na zemi. Snad nezapomeneme, že i
toto je naše slavná tradice křesťanská, í když nese jiné jméno národního knížete. Nese totiž jméno
Ježíšovo a vyslovoval je věřící Masaryk. Co dělat: i když nechceme, půjdeme s jinými lidmi a národy
po hřejivých stopách, jež zanechal ve sněhu dobrý kníže VÁCLAV.
18.12.1938 (dva dny před smrtí)

Závěrem pár moudfých myšlenek.
Kdybychom byli povzneseni nad věci jen párkrát tak vysoko jako kostelní věž, hned by se pro nás
všechno stalo dojemně malým a trošku žertovným. A když si to člověk uvědomí, pak nesmí mít za zlé
Pánu Bohu, že on často bere naše kopance, jak to vypadá, z té veselejší stránky.
(K.Waggerl)

Ze všech starostí, které jsem si dělal, se většina vůbec nesplnila. Ale každý smích, s nímž ke mně přišli
moji přátelé, učinil můj Život o týden mladší a zdravější.
(Nápis na staré peci jednoho selského staveni ve Skotsku)

Délka, šířka, výška života
„Milujte sebe samé, pokud tím vyplňujete Bohem daný zájem o sebe. To jě délka života.
Milujte svého bližního jako sebe. To je šířka života.Aie nezapomeňte, že je tu vyšší příkaz: Miluj Pána
Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli. To je výška živo ta *
{Z kázániMartina L Kinga,)

Mže svaté odsloužené v minulém obdob! (do 12. led na)
DATUM

ÚMYSL

dárce

10. prosince Z a zdraví přátel K rajanské rodiny

N. Horák

1 2 .prosince Za zem řelého m a n .D r.B o h u m íra Bunžu

Ruž. Bunžová

15. prosince Za Antonína B artoše

M arie B artošová

16. prosince Za Františka Š v e jd u a je h o syna Lubom íra

rod. D rJ .Š v e jd y

17. prosince Za rodinu Htinkovu

r.H linkova

19. prosince Za rodinu Královou a Širokou z obou stran

M artin a Libuše

2 1 .prosince Na poděkování Pánu Bohu

Mimi Kubelková

2 2 .prosince Na jis tý úmysl

G .C h am b erlain

2 3 .prosince Za zem řelou H erm ín u Hruškovou

r. S vobodova

2 4 . prosince Za zem řeléh o m a n že la a rodinu z obou stran

p.B enáčková

2 5 . prosince Za Krajanskou a Exilovou rodinu
2 6 . prosince Za Roberta H o ráka a živou a zem řelou rodinu

N .H o rák

2 8 . prosince Za ze m ře lé p řá te le z Krajanské rodiny
2 9 . prosince Za z e m .b r.P a v la J a n a ,M a tě je ,T o m á š e

Jerom e M inister

a sestru

Pavlíkovy.

m an . Jochovi

3 1 . prosince Za Krajanskou a Exilovou rodinu
1 .ledna

Za Jana Bednáře

rodina Bláhova

2 . ledna

Za zem řelou rodinu

Jerom e M inister

8 . ledna

Za Miladu Stránskou

B laž.S tránská

9 . ledna

Za zem Jo sefa Čapoše a celou je h o rodinu (P. M artin )

r. Jelínkova

9 .le d n a

Za krajan y a e x u la n ty z W ashingtonu D .C . a okolí

Plody Velkého jubilea
Z rozhodnuti papeže Jana Pavla II. začalo Velké jubileum 2000 v noci narozeni Páně roku 1999
otevřením svaté brány v bazilice svátého Petra ve Vatikánu.Ve dne, tedy o slavnosti Narození Páně, se
zahájily oslavy Jubilea v katedrálách všech diecézí po celém světě. Jubilejnf rok bude zakončen na
svátek Zjevení Páně 6.1edna 2001.
Slavení jubileí jsou znamením, která dosvědčují upřímnost křesťanské víry a napomáhají zbožnosti.
Toto slavení má tři důležité pivky:

>

—
f —duchovní plody
V

(ODPUSTKY)

A

__

y

f
\

---- \ \

skutky lásky vůči
našim
našim bližním
bližním

Všichni katolíci jsou vyzýváni v Jubilejním roce k různým druhům poutí podle svých možností.V prvé
řadě jsou to poutě do Svaté země, do míst, kde se Slovo stalo tělem a do Říma, místa apoštolské služby
Petrovy.Dáte jsou to poutě do katedrál jednotlivých diecézí a do těch kostelů, které biskupové pro
tento rok vyberou. Poutě jsou pro nás znamením našeho údělu - celý křesťanský život od narození ke
smrti je putováním k Božímu království. Poutě jsou také vyjádřením naděje, že lze nalézt dary
odpuštění a smíru, které nám Bůh slíbil.
{pokračovánípříště)

Blahopřejeme k narozeninám
Denny SZF Rutar m l 4.ledna, Ludmila Sedláčková 4-ledna, Václav Vávra 11.ledna, P.Janíček
íg.ledna, Milan Sikorjak 20.1edna, Miroslav Kašpar 22.ledna, Marta Kotyzová 25-ledna, Olga
Ludvíková (OH) 27.1edna, Naděžda Horáková 27.1edna, Jan Pasáěek 29.ledna, František Daněk
7.února, Libuše Králová 7.února, Petr Stec S.února, Marta Bláhová ío.února, Františka Uhlířová
íó.února, Vladimír Palička i7.února, Zdena Paličková 2i.února, Anna Sikorjaková 22.února.

Děkujeme za příspěvek na tisk Zvonu:
Růžena Kankrlík, Wenclas Jangl, Ferdinand Svoboda, James Solfirok, Josef A.Kocáb, Georgi na
J.Kvapil, Alena Netík, K.Stolařík, Jarda D.Nehybka, Dagmar Žalman, R.Schmiedt, Josephine E
Pilný, Mr.&Mrs.Petrasek_________ _______________________________________________
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10:30, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
v Astoni (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši sv.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění ve školní jídelně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 10 hod. ráno u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
(i*1Ave a 66th St.) Adresa Českého kněze: P. Antonín Kocurek PO Box 387, Roslyn NY11576
Tel: (516) 6212222 Fax: (516) 6217892 Email:anthonv57@msn.com
http://www.czechia.com/zvon
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