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ZVON

M ilí p ř á t e lé ,

je úterý ráno 11. září, jako obvykle mám v devět hodin mši svátou a potom po mši svaté máme zvyk
v n áší farnosti vystavit Nejsvětější svátost, pomodlit se novénu a v tichosti setrvat v modlitbě.
Modlím se jako obvykle, přemýšlím o svém vztahu k Pánu, myslím na své drahé a musím se přiznat,
často jsou mé myšlenky přerušovány denními starostmi. Právě dnes mám vyzvednout jednoho kněze
z České republiky, který přijíždí se svými přáteli na návštěvu USA. Přiletí na letiště Newark a tak
musím jet přes město. Fr. Rich mně radil, abych jel na Triborough Bridge a potom přes Washington
Bridge, tam kolem poledne nebude velký „trafile“. „Snad to tak udělám“, přemýšlím v duchu.
Pomalu se vracím myšlenkami k Pánu. Modlitba končí a já jdu dokončit nové vydání ZVONU.
Odpoledne se chystám jet na letiště.
„Háve you heard the news, Father“?, hned ve dveřích se mě zeptala sekretářka. „No...“.
A potom jsem viděl ten hrůzostrašný obraz na televizní obrazovce.
Nechápu, nevěřím, proč...
Dlouho se dívám na zprávy a svědectví lidí, kteří přežili. Na letiště už nepojedu, všechny lety jsou
odkloněny do Kanady a mosty a tunely jsou uzavřeny.
Potom jdu znovu do kostela a modlím se za oběti teroristického útoku a za jejich rodiny.
Proč je tolik nenávisti mezi lidmi, mezí národy? Tolik vymožeností máme, aby nám usnadnily život.
Teď když se modlím, moje myšlenky jsou zcela soustředěny na oběti a na otázku: Pane, proč....?
Bůh jakoby zdánlivě mlčí... Nechci to dál nějak komentovat, jenom jedno vím, on je Pán dějin a on
je Spravedlivý soudce.
Chtěl bych vás jenom poprosit, vážení čtenáři, abychom se teď v tuto chvíli spojili v modlitbě a
rozhodli se znovu pro DOBRO. Prosím i ty z vás, kteří se jinak pravidelně nemodlíte, o modlitbu za
tuto zemi, za lidi, za oběti a jejich rodiny, za celý svět.
P. Antonín

zvorf
S la v ím e v m ě s íc i říjn u

1. října - Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, učitelky církve
Narodila se 2.1. 1873 v Alenconu ve Francii. Když jí bylo tři a půl roku, zemřela jí matka a otec se
přestěhoval s dětmi do Lisieux. Tam začala chodit do školy (1881); vstoupila ke karmelitkám
(1888), přijala jméno Terezie od Ditěte Ježíše a od Svaté tváře a složila řádové sliby (1890).
Vynikala pokorou, evangelní prostotou a důvěrou . v Boha. Zasvětila svůj život modlitbě a
sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. Zemřela na tuberkulózu 30. září 1897 v Lisieux.
V roce 1997 byla prohlášena za učitelku církve.

4. října - Sv. Františka z Assisi
Narodil se v roce 1182 v Assisi v Itálii. Jako syn bohatého obchodníka s látkami prožil bouřlivé
mládí. V roce 1206 se rozhodl žít v úplné evangelní chudobě, odešel z domova a žil jako potulný
mnich. Kolem roku 1208 přijal jáhenské svěcení a když začal kázat v Assisi, přidalo se kněm u
několik následovníků; tak vzniklo první františkánské společenství (1209). Definitivní františkánská
řehole byla schválena v roce 1223. Své spolubratry posílal do různých končin Evropy. Sám se na
svých cestách dostal až do Palestiny, kde kázal před sultánem (1219-1220). Poslední léta prožíval
v ústraní. Stigmata, která se y samotě na hoře Vemě objevila na jeho těle (1224), připodobnila ho
ještě více Kristu. Zemřel 3. října 1226.

7. října —Panny Marie Růžencové
Modlitba růžence se ve své dnešní podobě šířila od 15. století především zásluhou dominikánů.
Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o událostech z Ježíšova života , i o
spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria. Definitivní
podobu růžence stanovil papež Pius V. (1569). Slavení dnešní liturgické památky bylo zavedeno
v roce 1572 na paměť vítězství nad Turky v námořní bitvě u Lepanta (7.října 1571).

15. října - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Narodila se 28. března 1515 v Avile ve středním Španělsku. Po vstupu ke karmelitkám (1536)
prožívala nejprve období vážného onemocnění a neklidu. V roce 1557 se rozhodla vyloučit ze svého
života všechno, co by ji odvádělo od Boha. Začala žít životem hluboké vnitřní modlitby a toužila po
návratu k původní řeholi s přísnou klauzurou. Po založení prvního kláštera reformovaných
karmelitek (1562) zakládá další a po setkání se sv. Janem od Kříže (1568) dávala podnět k zakládání
i mužských reformovaných klášterů. Její spisy se staly školou modlitby. Zemřela v Albě de Tormes
4. října 1582. Tereziánská mystika, vyznačující se smyslem pro realitu duchovního života a intimním
osobním vztahem ke Kristu, silně ovlivnila duchovní vývoj své doby.

18. října - Sv. Lukáše, evangelisty
Byl pravděpodobně syrského původu a podrobnější zmínky o Antiochii v Skutcích apoštolských
vzbuzují dojem, že odtud pocházel. Nepatřil k židovskému národu a byl lékařem. Doprovázel sv.
Pavla na jeho druhé apoštolské cestě od Troady až do Filip, potom se znovu přidal k sv, Pavlovi při
návratu z třetí apoštolské cesty a šel s ním do Jeruzaléma; tam se setkal s apoštolem Jakubem a
s jeruzalémskými staršími. Byl s apoštolem Pavlem i na cestě do římského vězení. Při následujícím
dvouletém pobytu v Římě měl možnost poznat evangelistu Marka. Zemřel pravděpodobně v Achai.
Jeho evangelium a Skutky apoštolů zdůrazňují Boží milosrdenství a otevřenost poselství spásy pro
všechny národy i společenské vrstvy. Podle legendy namaloval sv. Lukáš první obraz Parmy Marie.

*
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Z e s p is ů s v a té T e r e z ie o d J e ž íš e

Vždycky si připomínejme Kristovu lásku
Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno. Neboť on nám
pomáhá, posiluje nás, nikoho neopustí; je to pravý a upřímný přítel. Jasně poznávám, že máme-íi se
líbit Bohu a dostat od něho veliké milosti, přeje si Bůh, aby se nám jich dostávalo prostřednictvím
Ježíšova nejsvětějšího lidství, v němž má Boží velebnost zalíbení, jak to sám Bůh řekl.
Velmi často jsem to zakusila a také sám Pán mi to řekl. Ano, viděla jsem to na vlastní oči, že
musíme vcházet touto branou, jestliže toužíme po tom, aby nám svrchovaná velebnost odhalila
skrytá tajemství. Nehledejme jinou cestu, i kdyby byl už někdo na vrcholu kontemplace; po této
cestě lze jít bezpečně a jistě. To je nás Pán, a od něho a skrze něj nám přichází všechno dobré. On
nás poučí. Hledíme-li na jeho život, nenajdeme žádný lepší a dokonalejší příklad k následování.
Co můžeme chtít víc, než mít po boku tak věrného přítele, kteiý nás neopustí v námahách a
nesnázích, jak to dělají přátelé světští? Je Šťastný, kdo ho upřímně a opravdu miluje a má ho stále u
sebe. Vzpomeňme na slavného apoštola Pavla: zdálo se, že má Ježíše stále v ústech, protože ho měl
viytého hluboko ve svém srdci. Když jsem to pochopila, pilně jsem pátrala a přišla jsem na to, že
právě touto cestou šli hluboce kontemplativní světci, například František, Antonín z Padovy,
Bernard, Kateřina Sienská. Po této cestě je třeba jít velice svobodně a odevzdat se zcela do Božích
rukou. A jestli by nás chtěl přijmout a povýšit mezi své nejbližší služebníky a důvěrníky,
poslechněme rádi.
A kdykoliv myslíme na Krista, vždycky si připomeňme, jaká láska ho vedla k tomu, že nám prokázal
tolik milostí a dobrodiní, a jakou lásku nám ukázal Bůh, když nám dal takovou záruku své lásky
k nám. A láska volá po lásce. Proto se snažme mít to stále před očima, a tak se povzbuzujme k lásce.
A dá-li nám jednou Bůh tu milost, že se nám tato láska vtiskne hluboko do srdce, bude nám všechno
velice snadné a v nejkratší době a s malou námahou vykonáme velmi mnoho.
K á z á n í s v á té h o F r a n tiš k a

Z knihy Bruno Ferrerò: Dalšípříběhy pro potěchu duše
Když jednou svátý František odcházel z kláštera, potkal bratra Ginepra. Ginepro byl prostý
a hodný člověk a svátý František ho měl velmi rád. Při setkám ho vyzval: „Bratře Ginepro, pojď se
mnou kázat.“ „Otče,“ odpověděl Ginepro, „víš, že nejsem nijak vzdělaný. Jak bych mluvit k lidem?“
Ale protože svátý František trval na svém, bratr Ginepro nakonec souhlasil. Prošli spolu celé město,
tiše se modlili za všechny, kdo pracovali v domech i na polích. Usmívali se na děti, zvlášť na ty
nejchudší. Prohodili pár slov se stařečky a stařenkami. Pohladili nemocné. Pomohli nějaké ženě
s těžkým vědrem vody.
Když městem prošli křížem krážem už po několikráte, svátý František řekl: „Bratře
Ginepro, je čas se vrátit do kláštera.“ „A co naše kázání?“ „Vždyť jsme přece už kázali,“ usmíval se
světec.
T r p ě liv o s t a p o k o ra

Sv. František z Assisi
Dokud se nám všechno děje po vůli, nemůžeme poznat, jak velkou máme trpělivost a pokoru. Když
však přijde čas, že ti, kdo měli jednat podle naší vůle, dělají pravý opak, pak jakou tehdy projevíme
trpělivost a pokoru, takovou ji máme, nic víc.

zvoň
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Z knihy Abbé Gastón Courtois: Důvěrně s Ježíšem
Mám více zapotřebí tvé trpělivosti nežli tvé činnosti. Mám více zapotřebí tvé pokory nežli tvé
věhlasnosti. Mám více zapotřebí tvých vnitřních akcí nežli tvého vnějšího apoštolátu. V nitru buduji
své království. Z nitra zachraňuji svět. Zalíbí-li se mi, abych tě učinil slavným, nezapomeň na mou
lásku k životu skrytému a pěstuj touhu po mlčení a zapomenutí. Zalíbí-li se mi, abych tě ponechal ve
stínu, raduj se a děkuj mi.
Člověk si myslí, že je pokorný, a snadno propadne klamu. Prostě se stane obratnějším, jak
skrýt své přání po vyniknutí, svou touhu po cti, svou žízeň po nezávislosti, svou potřebu vládnout,
svou víru ve vlastní výtečnost. Ve skutečnosti se člověk nezřekl svého pyšného, marnivého,
nedůtklivého já. A podle potřeby obratně přenáší pýchu na skupinu, jejíž je členem, ačkoliv si myslí,
že je bez pýchy. V tom je vysvětlení nedostatku pevnosti určitých organizací, zdánlivě
prosperujících, a nedostatku plodnosti určitých životů, zdánlivě skvělých. Zažehli oheň, který
vzplane, ale netrvá. Udělali mnoho hluku, ale celkem žádné dobro. Zavířili prachem, ale nic
nevybudovali.

P a p e ž š o k o v á n t e r o r is t ic k ý m i ú to k y

Vatikán/podle agentur: Papež Jan Pavel II. vyjádřil v telegramu americkému prezidentovi Georgi
Bushovi svoji hlubokou soustrast a své spojení v modlitbě za americký národ v současném temném a
tragickém momentu. Svatý otec poroučí oběti Bohu a vyprošuje od něho dostatek sil pro všechny,
kteří pomáhají zraněným a postiženým.
V podobném duchu reagoval rovněž vatikánský státní sekretář kardinál Angelo Sodano, který
označil teroristické útoky za nelidské a ántikřesťanské. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas vyjádřil
kardinál Sodano naději, že 3. tisíciletí bude věkem míru, nikoli nenávisti.
P rah a: Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk vyzval pražské faráře, aby ve středu 12.9. v
poledne nechali 5 minut vyzvánět zvony pražských chrámů. Hlas zvonů bude projevem solidarity s
oběhni a výrazem hlubokého zármutku nad teroristickým útokem proti USA.
Biskupové rovněž vyzývají duchovní i laiky, aby na oběti tragických událostí mysleli v soukromých
i veřejných modlitbách.
Ve Svatovítské katedrále byla bohoslužba za oběti teroristických útoků.
KABUL - Osm zahraničních humanitárních pracovníků, které afghánské islámské hnutí Taliban
obvinilo z šíření křesťanství, o víkendu poprvé stanulo před afghánským soudem. Šest žen a dva
muži původem z Německa, Austrálie a Spojených států, kteří v Afghánistánu pracovali pro
německou humanitární organizaci Shelter Now International (SNI), tak byli poprvé od svého zatčení
5. srpna spatřeni na veřejnosti. "Nikdy jsme se nikoho nesnažili obracet na křesťanskou víru. Ta
obvinění nás šokovala," prohlásil šéf SNI v této oblasti Georg Taubmann, který je mezi zatčenými.
Všichni zadržení cizinci se zdají být v dobrém stavu a někteří se občas i usmáli. "Zadržení se
nemusejí bát trestu z naší strany jen proto, že jsme muslimové," ubezpečil předseda soudu a ministr
spravedlnosti talibanské vlády maulví Nur Muham mad Sakíb. Všem zahraničním představitelům
Shelter Now, stejně jako jejich šestnácti afghánským spolupracovníkům, hrozí podle Talibanu za
šíření křesťanství i trest smrti.

Z dom ova
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Litoměřice: Nový školní rok v litoměřickém Teologickém konviktu byl slavnostně zahájen 5.9. v
katedrále sv. Štěpána bohoslužbou Veni Sánete (Pnjď Duchu svaty). Hlavním celebrantem mše byl
litoměřický biskup Josef Koukl. Dále byli přítomni: královéhradecký biskup Dominik Duka, pražský
světící biskup Jaroslav Škarvada, českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, generální vikář
plzeňské diecéze P. Adrian Zemek OPraem., litoměřický generální vikář Mons. Karel Havelka,
biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze P. Rudolf Sikora, rektor konviktu'Mons. František
Koutný, spirituál P. Jindřich Kotvrda, prefekt P. Pavel Klouček a zástupci pražského a olomouckého
semináře.
N á v š tě v a K u b y

Věra Rychecký, CA
„Ty chceš navštívit Kubu?“, ptali se mě moji čeští přátelé a dodávali: „To ti nestačilo žít 40 let
v totalitním režimu ve vlasti?“ Američtí přátelé zase říkali: „Nevoz dolary Fidelovi“. Rusko jim
dávalo do roku 1990 300 milionů dolarů ročně. Leč, když jsem v roce 1997 obeplouvala lodí
ostrovy Haiti, Jamaiku, Grand Cayman, řekla jsem si, že se musím jednou vypravit také na Kubu.
Stalo se ták 12. března toho roku. Zájezd uspořádal protestantský pastor z Tennessee (údajně je
pořádá každým rokem), cestovní kanceláře zde v Kalifornii mi sdělily, že návštěvu Kuby zatím
neplánují.
První setkání s dvoumilionovým městem Havana na mne působilo skličujícím dojmem. Nádhera
staveb z doby kolonialismu i republiky - sloupové stavby bohatě zdobené, ale poničené, mnohé by
potřebovaly třeba jen vzít štětku do ruky a natřít je... Spousta staveb prázdných, v patrových
budovách prázdná okna, otevřená obloze - žalují. Budova Capitolu z roku 1926 - obdoba
washingtonského Kapitolu - stojí dosud v plné kráse, leč podívala jsem se na protější stranu, tam
stojí dům na zboření...
Malé obchůdky s omezeným výběrem zboží, ale dnes již všude s cenou v dolarech, takže např.
plechovka piva za 1 dolar, stejná cena limonád i jeden kopeček zmrzliny. Domorodec by to dostal
v peso za poloviční cenu. Věděla jsem, že je zde přídělový systém na potraviny, ale netušila jsem, že
se to týká téměř všech základních potravin. Takže 1 člen rodiny obdrží na měsíc (za velmi nízkou
cenu!) 5 kg rýže - je zde hlavní potravinou a také se tu pěstuje - dále 5 kg cukru, 5 kg fazolí, 2 a
půl kg masa, 6 vajec. Bochník chleba je na denním příděl, mléko jen pro malé děti do 3 le t Nestači
li rodině takové dávky, může si vše přikoupit, ovšem za vyšší ceny (např. 1 kg podřadného masa na
trhu za 40 peso).
Ptám se řidiče, kolik měsíčně vydělává, odpověď: „250 pesò“. (22 peso je 1 dolar). Nedá mi to a
ptám se dále, kolik lékař ? Cca 500 dolarů, stejně advokát - a co armáda - ti dostávají nejvíce 800 i
více peso. Nu, není divu, ti to zde drží silou mocí.
Slovo Revoluce se na Vás dívá z každého rohu, stejně také postává tam hlouček policistů...
A co rozvodovost; ptám se dále, dozvídám se, že každé druhé manželství se prý rozvádí, potraty jsou
povoleny a tak dnes připadá jen jedno dítě na rodinu. Také jeden z nedobrých úkazů této
společnosti, ale ostatně stejná situace je také zde, v USA i ve vlasti.
Měli jsme spoustu setkání s lidmi, neboť tento zájezd měl název Cuba Study Seminar a tak vesměs
jsme slyšeli: Kuba má bezplatné školství včetně učebnic, i lékařskou péči a léky. Určitě je to zde
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předností, ale kdyby tohoto nebylo, jak by zde lidé s tak nepatrnými příjmy žili? Nájemné je také
velmi nízké.
Po návštěvě papeže Jana Pavla II., který navštívil Kubu v roce 1998, se zde mnohé uvolnilo, např.
kostely jsou otevřeny a sporadicky jsou zde o nedělích mše (jinak spíše slouží pro koncerty, hlavně
pro cizince), více aktivit však zde mají protestanti. Kuba má papírově uvedeno 85 % katolíků, ale
dnes vlivem komunistického režimu je zde více ateistů. Gramotnost je 98%, což je chvályhodné.
Průměrná délka života? Muži 71, ženy 74 let. Je zde 51 % mulatů, 37% bělochů, 11% Černochů, 1%
Číňanů.
Druhou naší zastávkou bylo Santiago de Cuba, půlmiliónové město, působící spíše vesnickým
dojmem, leč okolní hoiy tvoří krásný rámec tohoto města. Domy také zde v bídném stavu, ale
uprostřed města vévodí patnáctípatrový hotel s denní penzí 120 dolarů. Navštívili jsme zde velký
otevřený trh se zeleninou a ovocem, ceny velmi nízké, tak jsme například dostali desetikilogramový
obrovský meloun za 1 dolar.
Ani Havana, ani Santiago de Cuba neskýtají poblíž těchto měst dobré koupání, ale za Santiagem jsou
jíž krásné bílé pláže s teplou vodou. Velkým zážitkem však pro nás byla návštěva přímořských lázní
Varadero. Jsou jen 120 km od Havany a téměř celou cestu jedete kolem moře. Je zde 15 km dlouhá
bílá, písečná pláž vroubená hotely velmi komfortními za denní cenu 60 dolarů, které stojí pár metrů
od vstupu do moře. Toto místo je jedno z nejkrásnějších míst na Kubě - azurově modré moře, teplá
voda.
Navštívili jsm e i novou část Varadera, hotely postavené výlučně pro cizince, denní penze až 300
dolarů, golfové hřiště, květinová výzdoba, nádherné pláže. Kuba má poslední dobou velký příliv
cizinců z Německa, Francie, také z Holandska a Anglie. Ročně prý nyní navštíví Kubu 2 miliony
turistů.
A na kolik přijde návštěva těchto 3 míst na Kubě za 14 dnů? Přibližně kolem 5000 dolarů. (Pro
cizince hotely na úrovni, jídlo - Švédské stoly, řekla bych: velký výběr a co hrdlo ráčí).
Co říci na závěr naší cesty? Byla to cesta zajímavá, prakticky do jedné z posledních bašt
komunismu, poznali jsme krásnou tropickou přírodu, azurové teplé Karibské moře, plantáže manga
a banánů, kokosových palem a znovu jsme se utvrdili v přesvědčení, že komunismus je sice dobrá
idea, ale v praxi úplně selhala. Castro chtěl pomoci těm nej chudším, ale vlastně ožebračil celou
zemi, uzavřel ji před světem, a teprve nyní „prohlédl“ a otevřel zemi turistice. Země však potřebuje
nejen turisty, ale také průmysl, oživení zemědělství, aby lidé nebyli odkázáni na přídělový systém
potravin.
Přála bych Kubáncům svobodu, aby neztráceli životy při plavbě do USA na ubohých lodičkách a
aby mohli důstojně žít.

F A M IL Y T R E E S , O lg a K o lis k o v a

Nabízíme tyto služby:

T.zhotovení rodokm enu,
2. vyhledání žijících příbuzných,
3. dokum entace m ísta rodiště vašich předků.
Kontakt: FAMILY TREES, Olga Koliskova, Křenovice 84, 398 43 Bemartice, CR
Tel:+420 368 585043, fax:+420 368 858133, email:milan.kolisek@mvbox.cz

zvorf
M š e s v a t é o d s lo u ž e n é v o b d o b í od 1 3 . s rp n a do 1 6 . z á ř í 2 0 0 1

V minulém čísle jsem nevytiskl úmysl mše z 22. července.
Mše byla obětována na poděkování Pánu B o h u - úmysl paní Růženy Bunžové.
I
DATUMf
ÚMYSL

DÁRCE

I Krupkoví
13rAugr0l|Zazemřelou Marii Sikorjakovou
14-Aug-01 jza zemřelého Markuse Roehma
|Anna Benáčková
|josephine Orgon
15-Aug-01 ¡Za zemřelou Marii Sikorjakovou
[Marek Polášek
16-Aug-01 ¡Za zemřelou Marii Sikorjakovou
19-Aug-0l|Za Filomenu Bačíkovou, rodiče a sestru.
[rodina Tomečkova
25-Aug-01 |Za Julii Marešovou k jejim osmdesátinám
Anna Benáčková
26-Aug-OI ¡Za Jana Kováčika
manželka
29-Aug-01 ¡Za zemřelého manžela Jerry Kankrlika
¡Růžena Kankrlíková
Růžena Kankrlíková
30-Aug-01 Za zemřelého švagra Johna Urbanka
rodina Smrčková
31-Aug-01 Za Josefa Kubíčka
rodina Křenčikova
01-Sep-01 Za živou a zemřelou rodinu z obou stran
02-Sep-01 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiníjrodina Fojtíkova
za 10 let společného života
|
Růžena Kankrlíková
03-Sep-01 Za zemřelé přátele z New Yorku
04-Sep-01 Za živou a zemřelou rodinu Sedláčkovu a za Jozef Sedláček
krajanskou rodinu v New Yorku
rodina Hlinková
05-Sep-01 Prosba o zdraví a za rodiče a děti Hlinkový
06-Sep-01 Za krajanskou rodinu
rodina Bláhova
07-Sep-01 za zemřelou Marii Sikorjakovou
09-Sep-01 Za zdraví a Boží požehnání pro Jaromíra rodina a přátelé
Ministra k jeho osmdesátinám
10-Sep-01 Za Alžbětu Bačíkovou a celou zemřelou rodinu rodina Tomečkova
Barbara Joch
11-Sep-01 Za Annu Nolan ( Pavlik)
11-Sep-01 Za oběti teroristického útoku
Matthew Bejbí
12-Sep-01 Za zemřelou Marii Bejblovou
George Křížek
13-Sep-01 Za zemřelou Dorothy (Judson) Křížek
Libuše široká
14-Sep-01 Za zemřelou matku Ludmilu Malou
Marie
Bartošová
16-Sep-01 Za Antonina Bartoše
O z n á m e n í ú m r tí

Dne 7. září zemřela ve věku 88 let paní Marie Bejblová (Maspeth). Rozloučení se zemřelou se
konalo 10. září v Megiel Funeral Home. O modlitbu za ni prosí manžel Matthew Bejbl. Odpočinutí
věčné a ť j í dá všemohoucí Bůh, ať odpočívá v pokoji.

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

Dodatek k minulému vydání; Mikuláš Pope oslaví 10. narozeniny 26. září.
V měsíci říjnu slaví narozeniny:
Stanislav Kotyza 1.října, Liduška Tydlitátová 3. října, Vít Fojtík 6. října, Marie Sedláčková 9. října,
Tina PasáČek 10. října, Miroslav Lebeda 20. října, Eva Večeřová 25. října, Miriam Munzar
25. října, Margaret Holubář 26. října, Věra Kutilová 27. října, Marie Jelínková jr. 30. října.
D ě k u je m e z a p ř ís p ě v e k na t is k Z v o n u :

V minulém období přispěli:
George Krizek, Paul & Eva Motyčka, Frank jr. & Rose Macek, John & Genevieve Ruzicka, Jan
Renner, Mr. & Mrs. Frank Blablo, Jozef Sedlaček, Milada & Slava Stastni ( plus 15$ na Vojtu ),
family Zahradník, farnily Hlinka, family Danek, Matthew Bejbl, family Krencik.

Mše svátá ve Washingtonu, D.C. bude v naší národní kapli 23, září ve 12.00 hodin
K rajan s ké b o h o s lu ž b y 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.
S lo venská m še sv. každou neděli v 11,00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
( l st Ave a 66th St.)
A d resa českého k n ě z e : P. Antonín Kocurek PO Box 387f Rosfyn NY11 576
Tel/Fax: (516) 625 2682 Email: anthonv570imsn.com
btto:// www.czechia.com/zvon_______
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