Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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M ilí p ř á te lé ,
Zdravím vás poprvé v novém roca 2001. Někteří znalci tvrdí, na rozdíl od jiných
znalců, že je to první rok nového století a také třetího tisíciletí Na druhé straně je to úplně
jedno a my jenom pozorujeme, že jsme o rok starší a naše děti nés pomalu dorůstají, nebo
dokonce přerůstají. Nemusí to být jenom fyzicky, ale také v jiné rovině. Když už jsem se
zmínil o růstu, upřímně si myslím, že člověk může přehodnocovat své dosavadní postoje a
názory i když je mu třeba sedmdesát, prostě stéle. Je to něco jiného , než převlékat kabát
podle toho jak se mě to hodí Proto nám Bůh dal rozum, abychom uvažovali, poznávali,
přehodnocovali atd
Můžeme se ptát, jakým směrem se bude ubírat tento svět? Jaké vztahy zavládnou
mezí lidmi, národy? Jaká bude kultura, umění? Jaké budou pracovní příležitosti?
Pokud se podíváme do dějin,- a dějiny jsou krásným zrcadlem zkušeností předešlých
pokolení - vidíme jasně rozkvět a blahobyt ve společnostech, které uznávaly morálku,
desatero, které s i vážily rodinného života i života vůbec. A to podle mého mínění v tom je i
šťastná budoucnost pro dnešní svět Pevné zákony postavené na úctě k životu. Rodina jako
základ společností. Úcta ke stáří Možnost dobrého vzdělaní pro každého, aby se nemohla
vrátit totalita jakéhokoliv druhu.
. .
My křesťané můžeme a máme pomáhat společnosti, která bude usilovat o tyto
hodnoty, Máme za sebou pevnou víru v Boha, kterému osud tohoto světa není lhostejný, ba
naopak do tohoto světa přišel aby nám ukázal cestu.
Úspěšný růst a přehodnocováni názorů přeji pří četbě ZVONU,
P. Antonín

zvotf
ZAKONČENÍ JUBILEJNÍHO ROKU VE VATIKÁNU
Vatikán/KNA: Prostým obřadem k ukončení Jubilejního roku uzavřel papež Jan Pavel I I Svatou
bránu baziliky sv. Petra v sobotu 6. ledna dopoledne, a tím oficiálně zakončil Jubilejní rok 2000.
Později, patrně ještě v lednu, bude brána zazděna. Po zahájení mše na Svatopetrském náměstí se
papež odebral před Svatou bránu. Po tiché modlitbě na stupních portálu uzavřel obě křídla brány.
Bohoslužba byla ukončena slavnostním ”Te Deum".
Svaté brány ostatních tří bazilik byly uzavřeny již den předtím, a to současně, kardinály-delegáty.
Takto sice končí "Velké jubileum 2000'V ale "Milostivé léto" pokračuje dále v průběhu celého
fiturgického roku.

8,5 MILIONU LIDÍ ZAŽILO JUBILEJNÍ ROK 8 PAPEŽEM
Vatikán/KNA: Přes 8,5 milionů lidí se setkalo v Jubilejním roce 2000 v Římě s papežem Janem
Pavlem II. Je to óx víc než rok předtím, kdy papeže ve Věčném městě shlédlo 1,5 milionu lidí.
V roce 2000 přišlo přibližně 2,8 milionu lidí na generální nebo soukromé audience, 4,7 milionů na
bohoslužby a jiné obřady a 1 milion osob se účastnil poledních modliteb Anděl Páně. Vatikán
rovněž oznámil celkový' počet návštěvníků generálních audiencí, které se konají každou středu, za
uplynulých 22 let. 975ti generálních audiencí papeže Jana Pavla II. se zúčastnilo cca 15,7 milionů
lidí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Praha: Skupinky dětí (v doprovodu dospělých), převlečených za "tři krále”, se vydaly počátkem
ledna 2001 na koledu po domácnostech - poprvé ve všech diecézích České republiky. Tříkrálovou
sbírku, jejíž tradice byla založena přede dvěma lety v Hradci Králové, organizuje sdružení Česká
katolická charita (ČKCH).Děti, převlečené za Kašpara, Melichara a Baltazara, přinesly drobné
dárky, zazpívaly koledu a poprosily o příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky. Výtěžek
celostátní sbírky bude použit na provoz charitních domovů a stacionářů pro staré lidi, domy pro
matky s dětmi v tísni, na pomoc bezdomovcům a na humanitami pomoc do zahraničí - zejména do
Kosova a do Čecny.Podobná sbírka se uskutečnila vloni v lednu na území olomoucké arcidiecéze.
Celkem se vybralo - do pokladniček a prostřednictvím složenek - téměř osm a půl milionu korun.
Více než polovina z tohoto počtu byla věnována na pomoc rodinám v nouzi, lidem po povodních,
bezdomovcům, matkám s dětmi apod., dvě pětiny byly odeslány na pomoc do zahraničí a zbytek
tvořila režie sbírky.
Celková částka - přijatá koledníky, prostřednictvím poštovních složenek a bankovních příkazů bude rozdělena následovně:
50% konkrétní záměry oblastních a farních charit
•

* 25% humanitární pomoc do zahraničí

•

* 10% projekty diecézních charit

•

* 10% projekty sekretariátu sdružení ČKCH

•

* 5% rozvojový charitní fond pomoci.

K r a ja n s k á ro d in a u P a n n y M a rie K a r m e ls k é v A s to ri i, N Y C
P o řá d á v n e d ě li 1 8 . ú n o ra p o m š i s v a té v h a le n a p ro ti k o s te lu

MASOPIJ STM ZÁBAVU
Obědy se vydávají od 12 hodin
Později odpoledne párky, klobásy, káva, čaj a další speciality
Od 1-00 do 6,00 hraje

K B A JA XSK Á HUDBA KO NTAKTY
pod vedením Jozefa JuráŠi s repertoárem českých a slovenských písní.

PŘIJĎTE SE POBAVIT A PŘIVEĎTE SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ !
P A N u č ite l
P etr M o tyka to byl pojem na naší hovězské základní škole. Známý učitel tělocviku a dalších,

předmětů, které si nepamatuji, protože já jsem tehdy kolem roku 1968 procházel nižším základním
stupněm, a on učil vyšší. Ale jak to v životě za totality chodilo, schopný neschopný, oblíbený
neoblíbený, nechová se jak MY chceme, musí odejít Odešel, ale hledal svobodnější zem, kde by
mohl žít a třeba i učit. To se mu podařilo. Teď už přes třicet let žije ve Washingtonu, učí, přemýšlí o
životě, a svoje postřehy zapisuje.
Když jsem přijel do Spojených států a měl jsem se poprvé s ním setkat, byl jsem zvědavý jakou
změnou prošel a především, zdali zůstal věčně usměvavým optimistou. Petr mě nezklamal: jeho
optimismus a úsměv ho neopouští, i když dnes jako americký občan těžce nese to, co se děje v jeho
druhé vlasti. S jeho dovolením otiskuji krátký postřeh z domova. Omlouvám se mu zajedno slovo,
které jsem v jeho příspěvku vynechal, nějak by nezapadlo do charakteru tohoto časopisu. P. Antonín
TO Ž TA K

Brzy po tom, když náš prezident Reagan vyhnal Rusy zpátky do stepi, jsem se vypravil na
návštěvu do staré země. Líbilo se mi tam, lidi byli na sebe hodní, smáli se, nadávali komunistům. Ti
byli zalezlí, nikdy se vsak určitě nebáli, že s nimi budou lidé ozdobovat městské kandelábry, jako to
v padesátém šestém dělali Maďaři. Ani mne hěco takového nenapadlo, stačilo mi, že jsou zalezlí...
Prostě, líbilo se mi tam. Odjel jsem pak zase domů v dobré náladě. Za tři roky ( mezitím už
se tam děly věci, které mi daly varování ) jsme pozvali na návštěvu k nám dědu, tátu mé ženy, dědu
tedy od mé dcery. Pobyl, poradoval se s vnučkou, popovídali jsme co a jak, ukázali mu naše
Wašingtonovice a okolí - měli jsme se fajn. Pak ze mne vylezla, teď už vím, pitomost i Ani první,
také ne, vsadím se, poslední.) Říkám: „ Dědo, my sí tam u vás na vesnici koupíme kousek země a
necháme si tam postavit chaloupku. Až budeme v důchodě, pobudem tam dva, tři měsíce, zajedou
tam na dovolenou naše děcka, a tak.“ Cekám, že se děda zaraduje, čekám však marně. Sklopil hlavu
a viděl jsem, jak zesmutněl. „ To nedělej, chlapče,“ říká k mému překvapení. „ Oni by ti to zapálili.“
„ Kdo, oni ?“ ptám se, „ komunisti ?“ „ Ne, lidi.“ Vzpomněl jsem na rozesmáté, přátelské tváře,
které mi zůstaly v paměti z devětaosmdesátého. „ Proč by mně měli tu chajdu zapalovat ? Nejsem
bohatý, aby mi záviděli, jezdím radši na kole, na Mecedesa nemám a ani bych ho nechtěl.“ Děda se
smutně dívá a říká: „T o není ono, synku. Ty se fint směješ a máš dobrou náladu. To by tam ti lidi
nevydrželi.“
Petr Motyka

zvoň
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d o p is u s v a t é B e r d a r d e tt y S o u b iro u s o v é

(1 1 . února slavím e výročí zjevení P anny M arie v Lnrdech. Malou představu o tom ja k to všechno
vním ala a prožívala dívka Bernardeta sì můžeme udělat z jejíh o dopisu. )

Jednoho drte jsem se vydala se dvěma děvčaty na břeh řeky Gávy sbírat dříví a zaslechla
jsem nějaký šum. Otočila jsem se směrem k louce, ale viděla jsem, že se stromy sotva hýbou. Proto
jsem pozdvihla hlavu vzhůru a podívala se kjesk y n i Spatřila jsem tam Paní celou v bílém: mela
bělostné sáty přepásané modrým pásem á na obou nohou světle žlutou růži a měla i růženec stejné
barvy.
Když jsem. to uviděla, protřela jsem si oči, protože jsem si myslela, že mě klame zrak, a
sáhla jsem rukou do kapsy, kde jsem měla růženec. Chtěla jsem také udělat na čele kříž, ale nebyla
jsem s to tam zdvihnout ruku, pořád mi padala. Až když se pokřižovala Paní, zkusila jsem to znovu,
a ačkoli se mí raka třásla, podařilo se to i mně. Hned jsem se začala modlit růženec a také paní
posouvala zrna svého růžence, ale rty se jí nepohybovaly. Když jsem se růženec domodlila, viděni
ihned zmizelo.
Vyptávala jsem se tedy ostatních dvou dívek, zdali něco viděly. Řekly, že ne, a hned
naléhaly, co to bylo, a že jim to musím prozradit. Sdělila jsem jim, že jsem uviděla Paní, celou
v bílém, a že nevím, kdo to byl. Ale vybídla jsem je. aby o tom nic neříkaly. Nato mě děvčata
varovala, abych se tam už nevracela. To jsem odmítla. A tak jsem přišla v neděli znovu, protože
jsem uvnitř cítila, že mě něco. volá...
Ta Paní na m ě promluvila až potřetí a ptala se mě. zdali bych za ní nechtěla chodit příštích
patnáct dní. Řekla jsem, že chci. A také dodala, že musím vyzvat kněžstvo, aby se postarali o stavbu
kaple. A pak mi poručila, abych se napila z pramene. Protože jsem žádný pramen neviděla, šla jsem
k řece Gávě. Ale ona mi dala na srozuměnou, že nemluví o řece, a ukázala mi prstem, kde má být
pramen. Když jsem tam přišla, nenašla jsem nic. jen trochu bahnité vody. Snažila jsem se ji nabrat
rukou, ale nešlo to. Proto jsem se pustila do hrabání a nakonec jsem sice dokázala trošku vody
nabrat, ale třikrát jsem ji rozlila, až po Čtvrté jsem se dokázala napít. Pak se zjevení ztratilo a já jsem
šla pryč.
Celých patnáct dní jsem se tam vracela a každý den kromě jednoho pondělka a jednoho
pátku se mi paní zjevovala. Každý den mi přikazovala, že mám kněžím připomenout, aby tam
vybudovali kapli, že se mám jít k prameni umýt a že se mám modlit za obrácení hříšníků. Častěji
jsem sejí ptala, kdo je, ale ona se na to jen usmívala. Až nakonec pozvedla ruce do výšky, upřela oči
k nebi a řekla mi, že je Neposkvrněné Početí.
Během těch patnácti dní mi.také prozradila trojí tajemství, ale zakázala mi komukoli je
prozradit. To i sem dodnes věrně dodržela,

S la v ím e v m è s ic i únoru
2 . února UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁM U (HROMN1CE)

V Jeruzalémě se tento svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání.
Od 10. století se objevuje název Očisťování Panny Marie, Nynější název znovu připomíná, že je to
především svátek Páně.
Marie byla věrná zákonu svého lidu, a proto, jak bylo nařízeno, přináší své prvorozené dítě
do chrámu a podává výkupnou oběť. Tento svátek slavíme čtyřicet dní po narození Ježíše Krista. Do
chrámu přichází stařec Simeon, poznává v dítěti slíbeného mesiáše a zpívá Hospodinu chvalozpěv.
Tento chvalozpěv se modlí k něží, řeholní osoby a mnoho lajků na závěr každého dne. Ježíš je pro
nás křesťany světlem na pouti do domova. Svíce, které se tento den světí (hromnice), jsou symbolem
Ježíše Krista, který nás chrání a doprovází, na cestě,
SIM EONUV CHVALOZPĚV
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy;
světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého Izraelského lidu.
3. února SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Byl ve 4. století biskupem v Sebaste v Arménii ( dnes Turecko), Za císaře Lida byl kolem

roku 316 umučen. Jeho úcta se rozšířila po celé církvi, ale něco bližšího o jeho životě známe jen
z pozdějších legendárních zpráv. Na jeho svátek se v mnoha kostelech žehná lidem a na jeho
přímluvu se dovoláváme ochrany především proti krčním onemocněním.
11. února PANNY MARIE LURDSKÉ

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bemardetta Soubirousová ve skalní jeskyni poblíž
Lourdes ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáckrát. K jeskyni,
v niž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velká množství poutníků, mezi nimi velký počet
postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let ( do roku
1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Matka Boží na tomto místě
vyžívá k pokání a k modlitbě. Velmi doporučuji shlédnout film Bemardetta, který vhodnou formou
ukazuje život Bemardetty Soubirousové.
14. února SV. CYRILA A M ETODĚJE, slovanských věrozvěstů

Doma tento svátek slavíme 5. července. Ve světovém liturgickém kalendáři se slaví svátek
těchto velkých mužů 14. února. Pokud budete mít čas zajděte si tento den do kostela a poděkujte
Bohu za tyto naše světce. Oni stálí na prahu křesťanské éry v náší vlasti. Více o sv. Cyrilu a
Metoději napíšu v červnovém čísle.
22. února STOLEC SVATÉHO APOŠTOLA PETRA

Biskupsky stolec v katedrále je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání.
Také Petrův stolec připomíná jeho postavení v církvi, znamení jednoty Církve založené na
apoštolech.

zvotf
m o d lite b n í tý d e n z a je d n o tu k ř e s ť a n ů
ALIANČN Í TÝDEN M ODLITEB A TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Praha: Modlitby za jednoto křesťanů na začátku nového roku se již staly samozřejmou součástí
života mnoha farnosti a sborů. Ekumenická rada církví (ERC) a Česká biskupská konference (ČBK)
vydávají tradičně společnou brožuru "Pozvání ke společným modlitbám" s programy dvou
modlitebních týdnů - Aliančního týdne modliteb (7.-.14.1,2001) a Týdne modliteb za jednotu
křesťanů ( 18,-25;1.200 J Tématem letošního Aliančního týdne modliteb bylo "Poselství kříže”,
téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů znělo " Já jsem ta cesia, pravda i život” (J 14,1-6). Text
tohoto modlitebního týdne připravila mezinárodní skupina jmenovaná Komisí pro víru á řád Světové
rady církví a Papežskou radou pro jednotu křesťanů (Římskokatolická církev) na setkání v
hostitelském sídle Evangelické (luterské) církve augšpurskáho vyznám v rumunském Vulkánu v
říjnu 1999. Mezinárodní přípravná skupina pracovala s konceptem připraveným místní ekumenickou
skupinou složenou s představitelů několika větších křesťanských, církví v Rumunsku.

O b č e r s tv e n í v B ig C ity

Pokud přijedete do New Yorku služebně nebo na dovolenou nebo budete jenom New Yorkem
projíždět, je zde několik tipů na kvalitní Československé stravování:

30-09 2 ist Street ASTORIA, QUEENS
tel: (718) 728 9166
upozornění pro milovníky piva , p ivo spénouX

Československy dub TA TRAN

Restaurant ZLATÁ PRAHA
28-48 3 Ist Street
ASTORIA, QUEENS 11102
tel:(718) 721 6422

Bohemian Hall & Park

Mìlan’s Restaurant

Catering & Rentáis
29-19 24th Avenue
ASTORIA, QUEENS 11102
Tel: (718) 274 4925

Slovák & Czech cuisine
710 5th Avenue Brooklyn 11232
tel: (718) 789 7384

D ě k u je m e z a p ř ís p ě v e k n a t is k Z v o n u :

Prof. Jiří Glos, Vlasta Seibert, Miroslav Tkadlec, Milos Knorr, Wenclas Jangl, Rudolf & Božena
Schmiedt, Bohumil & Mathilde Halka, Věra Křenková, Míla & Václav Hyvnarovi, Daniel & Emilia
Petrášek, Vlasta Cihlářové, Helena Otýpková, Charles Dančák, Mr. & Mrs. Pilný, Dagmar
Žalmanová, Stefánia Zachar, Gerge & Dorothy Staller, Georgina J. Kvapil, Rose & Charles Drha,
Marie Svirovsky, Joseph & Margaret Mäher, Marie Sukana, Mr. & Mrs. Kopecký, Frank & Dagmar
Fiala, Mila Kania, John & Eva Horvath

zvotf
M š e s v a té o d s lo u ž e n é v o b d o b í od 1 3 . p ro s in c e 2 0 0 0 do 1 4 . le d n a 2 0 0 1
DATUM
13-Dec-OO Za Josefa Čápoěa

rodina Jelínkova

j

14-DeC'OO Za Mary Horák

rodina Křenčikova

!

rodina Krupková

j
i

15-Dec-00 Za Mary Fila

Marie Bartošová

J16-Dec~00 Za zemřelého manžela

j dcera

i 17-Dec-00 Za Olexa Štefana
119-Dec-00 Za Mary Fila
20-Dec-OO Za Borise Janáčka
21-Dec-CO Za Borise Janáčka

;22-Dec-00 Za zemřelé rodiče Aloisii a Josefa Bartůňka

j

Růžena Bunžová

!

Věra Křenková

|

Růžena Bunžová

j
j

;syn Radomil s mánž.

23-Dec-00 Za krajanskou rodinu
24-Dec-00 Za zemřelého manžela a celou rodinu z obou stran

Anna Benáčková

\

25-Dec-00 Na poděkování za 80 let života a za živou a zem. rodinu

rodina Daňkova

{

26-Dec-00; Za Annastásií Rankin

\rodina Jelínkova

j

27-Dec-00 ZaAnnastásii Rankin

Anna Benáčková

!

28-Dec-OO Za zemřelou sestru Vlastu

bratr Jerome Minister

\

29-Dec-OO Za zemřelé rodiče prarodiče a bratra

-

5prof. Jiří Glos

}

01-Jan-01 Za Jana Bednáře

rodina Blahova

j
j
j

03-Jan-01; Za Mary Fila

rodina Blahova

f

04-Jan-01 Za živé a zemřelé členy rodiny Rutarovy.......................

prof. Rutar

\

05-Jan-01 Za zem rodiče Roberta a Annu Knorrovy

Miloš Knorr

j

Božena Smrčková

30-Dec-00 Za Mary Fila
31-Dec-OO Za krajanskou rodinu

07-Jan-0t Za krajany, WASHINGTON DC (Fr. Antonín)
rodina Tomečkova

]

09-Jan-01; Za Annastásii Rankin

Anežka Šantorová

j

10-Jan-01. Za všechny zemřelé příslušníky rodiny Ministrovy

Jerome Minister

j

11-Jan-OT Za Miladu Stránskou

Blažena Stránská

12-Jan-01:Za Annastásii Rankin

Božena Smrčková

j
j

13-Jan-Or Za Mary Fila

Agnes & Francés Bucek j

14-Jan-OI; Za Mary Horák

rodina Tomečkova

07-Jan-01 Za Mary Fila, NEW YORK

(Fr. Martin)

j

B la h o p ř e je m e k n a ro z e n in á m :

V měsíci únoru osiaví narozeniny:
George A.Kolasa 1. února, Libby M. Hurdes 7. února, František Daněk 7. února, P. Josef Kadlec 8,
února, Petr Stec 8. února, Marta Bláhová 10, února, Františka Uhlířová 16. února, Vladimír Palička
17, února, Zdena Paiičková 21. února, Anna Sikorjaková 22. února, P. Jindřich Kotvrda 27. února.

1, února oslaví kulaté jubileum paní Libuše Králová. Celá krajanská rodina se
připojuje ke gratulaci a přeje paní Libuší zdraví, pokoj a stále plno optimismu.
Bah ar Vám žehná.

K rajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele u Panny Merle Karmeíské
v Astorii (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 i l hod. ráno u sv, laná Nepomuckého na Manhattanu
( l st Ave a 66th St.) Adresa českého kněze: P. Antonín Kocurek PO Box 387 Roslyn N Y 11 576
Tel/Fax: (516) 625 2682 Email: anthonv570m$n.com_
htto://w w w , czechia.com/zvon
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