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M ilí p ř á te lé ,
letopočet 2 0 0 2 se krásně píše a hezky vypadá. Budeme věřit, že tento rok bude pro
nás nejen krásně psaný; ale skutečně dobrý. Je pravda, že m nohé události není v našich silách
ovlivnit, či zm ěnitPřesto vsak zůstává m noho věcí a událostí v našem životě, které mám e ve
svých rukou a záleží jenom na nás.
Rád bych i v tomto roce pokračoval v podobném obsahu časopisu ZVON ja k o
v minulosti. To znamená celkem 11 čísel za rok ( každý měsíc kromě srpna ). Výběr několika
svátku svátých, které budeme slavit v příštím měsíci, a od jednoho z nich buď myšlenky, nebo
záznamy o jeho životě. Také by ve ZVONU nem ěly chybět zprávy z naší komunity v New Yorku,
z Washingtonu D. C. a ty, které dostanu od vás ze vzdálenějších míst, abych je oznámil.
Zajímavosti z církevního života v České republice a ve světě. Úryvky z knih vybraných autorů.
Budu velice rád pokud chcete přispět do časopisu něčím, co by zaujato i obohatilo ostatní
čtenáře, zejména z oblasti víry ( není to ale podmínka ). Časopis bude i nadále doplňován
hezkými kresbam i od pana Oldřicha Holubáře.
Tak se pusťme do vyplňování prázdných nul, které jsou mezi dvěma dvojkam i
v letošním roce. Na konci roku a ť tam najdeme dobré činy a úsilí hodné ČLOVĚKA. Ze srdce
přeje P. Antonín
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S la v ím e v m ě s íc i ú n o ru

5. února Sv. Agáty, panny a mučednice
Pocházela z Catanie na Sicílii. Tam také kolem roku 250 dosáhla mučednické koruny. Úcta k ní se
lychle rozšířila a její jméno bylo zařazeno do mešního římského kánonu. Jméno Agáta by se dalo
přeložit jako Dobromila. Milovala dobro a byla milá nej vyššímu Dobru - Bohu.

6. února Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Do Japonska přinesl křesťanství sv. František Xaverský (15. srpna 1549). Půl století mohli žít
křesťané svobodně, a v roce 1596, kdy začalo jejich pronásledování, bylo jich už více než 300 tisíc.
První mučedníci byli ukřižováni 5. února 1579 v Nagasaki. Nejproslulejší z nich, Pavel Miki, se
narodil v japonské rodině (1564-66), vstoupil k jezuitům a úspěšně hlásal evangelium svým
krajanům. Spolu sním podstoupili mučednickou smrt další 2 japonští jezuité, 6 španělských
misionářů a 17 japonských laiků (tři z nich byli dosud chlapci -12,13 a 14 let). V roce 1862 byli tito
prvomučedníci Dálného Východu prohlášeni za svaté.

10. února Sv. Scholastiky, panny
Narodila se vNursii ( Norcia ) ve střední Itálii kolem roku 480. Následovala svého bratra sv.
Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí Monte Cassina. Tam zemřela kolem roku 547.

21. února Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Narodil se roku 1007 v Ravenne. Po studiích začal učit, ale brzy odešel do společenství poustevníků
ve Fonte Avellana u Gubbia ( 1035 ). Stal se tam převorem a velmi přispěl k prohloubení řeholního
života. V roce 1057 byl jmenován kardinálem a biskupem v Ostii. Ve službách u papežského dvora
uplatnil své velké nadání a horlitelskou snahou zbavit církve všeho co ji morálně ohrožovalo. Po
roce 1063 se vrátil do kláštera, ale i potom konal časté cesty jako papežský legát. Při návratu z jedné
z nich zemřel ve Faenze roku 1072.
B u d e te m ý m i s v ě d k y

Ze Zprávy o mučednictví svátého Pavla Mikiho a jeho druhů zapsané jejich součastníkem
Když byly kříže zasazeny do země, bylo podivuhodné sledovat neohroženost všech. Povzbuzovali je
k ní to otec Pasius, tu otec Rodríguez. Otec představený stále setrvával v nehybném stavu, s očima
upřenýma knebi. Bratr Martin zpíval na znamení díků za Boží dobrotu některé žalmy, knimž
připojil verš: Do tvých rukou, Pane, svěřuji svého ducha. Bratr František rovněž hlasitě děkovař
Bohu. Bratr Gunsalvus se modlil velmi silným hlasem modlitbu Páně a pozdranení andělské.
Náš bratr Pavel Miki, který věděl, že u všech, s nimiž kdy přišel do styku, je ve veliké
vážnosti, prohlásil nejprve všem přítomným, že je Japonec a člen Tovaryšstva Ježíšova a že umírá
proto, že hlásal evangelium, a že děkuje Bohu za tak mimořádné dobrodiní. Pak připojil následující
slova: „Když jsem teď dospěl až sem, předpokládám, že nikdo z vás si nemyslí, že bych teď nechtěl
mluvit pravdu. A proto vám prohlašuji, že není jiné cesty k spáse než ta, kterou jdou křesťané. Tato
cesta mě učí, abych odpustil nepřátelům a všem, kteří mi ublížili. Proto rád odpouštím králi a všem,
kteří mě přivedli na smrt, a prosím je, aby ochotně přijali křesťanský křest.“

zvo tt
Pak obrátil zrak na své druhy a začal jim dodávat odvahy pro jejich poslední zápas. A tu se
všem po tvářích rozlila přímo radost, především Ludvíkovi. A když na něho jakýsi křesťan zavolal,
že zakrátko bude v ráji, projevil pohybem prstů a celého těla takovou radost, že se k němu obrátily
zraky všech přihlížejících.
Antonín, který byl vedle Ludvíka, pozdvihl oči k nebi a po vzývání nejsvětějšího jména
Ježíšova a jména Mariina začal zpívat žalm Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno
Hospodinovo, který se naučil v katechetickém ústavu v Nagasaki, kde se velice dbalo na to, aby se
chlapci naučili několik vhodných žalmů.
Jiní zase s jasnou tváří stále opakovali; „Ježíši, Maria!“ Někteří také nabádali kolemstojící,
aby žili, jak se sluší na křesťana. Tímto a jiným počínáním dávali najevo, že jsou připraveni zemřít.
Techdy začali čtyři kati vyjímat ze svých pochev (v Japonsku běžně používaných ) meče.
Při tomto děsivém divadle všichni věřící volali: Ježíši, Maria! A navíc se zdvihl žalostný pláč a
nářek pronikající až do nebes. A kati jednoho každého z nich zakrátko jednou nebo dvěma ranami
zbavili života.
M in u to v é n e s m y s ly (O n e m in u te n o n s e n s e )

Anthony de Mello SJ
( několik ukázek na pokračováni) Jeden šálek kávy - jedna myšlenka
ìÌ

Mistr nepřestával lidi upozorňovat, že žijí jako roboti: „Jak se můžete nazývat lidmi, když
všechny vaše myšlenky, pocity a Činy jsou mechanické, vyrůstají ne z vás samých, ale z toho nač jste
si zvykli?“
„Může něco zlomit naše návyky a osvobodit nás?“ ptali se žáci.
„Ano, uvědomění.“
Na okamžik se zamyslel a pak dodal: „KATASTROFA“
„Katastrofa?“
„Ano. Jeden velice anglický Angličan mi kdysi vyprávěl, jak po ztroskotání lodi uprostřed oceánu a
hodinovém plavání s druhým Angličanem se mu nakonec podařilo odpoutat se od svých návyků a
promluvil s druhým, aniž by je někdo představil!“
„Co řekl?"

„Řekl: Promiňte, že vás oslovuji takto bez představení, ale plaveme tady správně do
SouduíMlpltUH]'"
”
.Jlrnfi

I ai !A )^k> ka/aiel řekl: „Co je podle tebe největší hřích na světě?“
\ oh ostami lidi jako hříšníky,“ pravil Mistr,

to h o , k d o

Kd>ž vládce sousedního království oznámil svůj úmysl navštívit klášter, zavládl
všeobecný rozruch. Jen Mistrem to nehnulo.
Krále uvedli k Mistrovi; na pozdrav se hluboce uklonil a řekl: „Jsem přesvědčen, že jsi dosáhl
mystické dokonalosti, a proto jsem se tě přišel zeptat na podstatu mystična.“
„Proč?“ řekl Mistr.
„Mým přáním je prozkoumat povahu bytí, abych mohl ovládat život svůj i životy svých poddaných a
přivést národ k harmonii,“
„Dobrá,“ řekl Mistr, „ale musím tě varovat: pokročíš-li ve svém zkoumání dostatečně daleko,
objevíš, že harmonie, o kterou usiluješ, se nedosáhne ovládáním, ale kapitulací.“
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For lest we forget
Vzpomínka na „Father Vyoral“, jak jsme ho všichni znali
Byla jsem poprvé na české mši svaté, když Father Vyoral pořádal Martinské posvícení.
Moje přítelkyně Rosí mě pozvala, tenkrát jsem bydlela v New Jersey. Byla jsem nově příchozí a
nevěděla jsem nic o kostelu Dur Lady of Mount Carmel. Jaké bylo mé překvapení, když jsme
vstoupili do kaple plné farníků, a slovo Boží hlásal v rodném jazyku Father Vyoral. Byla to první
česká mše po několika letech. Předtím to byly mše v uprchlickém táboře Traiskirchen v Rakousku.
Tam sloužil mše dnes již také zemřelý Father Joseph Novotný. Slyšet české mše v těžkých životních
podmínkách plné nejistoty je balsám pro duši a velké povzbuzení. Za to oběma farářům patří velký
dík a ocenění komunitou, i třeba málo slovy, ale zapomínat bychom neměli. Je to těžká a záslužná
práce z které lidé čerpají sílu a naději, klid a duševní pohodu.
A abychom pokračovala na radostné notě, po mši svaté následovalo tentokrát Martinské
posvícení - jaká radost ! Dobré jídlo, pití, zákusky a výborná hudba k poslechu a tanci. Krajanské
povabení pro každého. Na dalším Martinském posvícení to bylo ještě veselejší. To jsem poznala
mého drahého manžela Aloise Hanáka. Na Martinské posvícení a na Masopustní zábavu jsme pak
chodili pravidelně.
A zde chci opět vzdát díky Fatheru Vyoralovi, který se neúnavně staral o Českou komunitu,
připravoval tyto pěkné zábavy, na které vždy přišlo hodně farníků. Samozřejmě můj manžel a já
taky. Father Vyoral sloužil mše každou neděli skoro 30 let. Vždy se snažil dát lidem to nejlepší a
nezapomenutelnou událostí byly rovněž vánoční koledy zpívané krajanským sborem pod vedení

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 n i, N Y C
P o ř á d á v n e d ě li 3 . ú n o r a po m š i s v a té v h a le n a p ro ti k o s te lu

MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
Obědy se vydávají od 12 hodin
Později odpoledne párky , klobásy, káva, čaj a další speciality
Od 1.00 do 6.00 hraje

KRAJANSKÁ HUDBA KONTAKTY
pod vedením Jozefa Juráši s repertoárem Českých a slovenských písní.
Vstupné $ 4.00, děti zdarma

PŘIJĎTE SE POBAVIT A PŘIVEĎTE SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ

N o v o ro č n í p ro je v

Papež Jan Pavel II. v novoročním poselství prohlásil, že násilí ve jménu božím není nikdy oprávněné
a že "krvavý nářek" na posvátné půdě musí přimět křesťany, židy i muslimy k hledání míru. "Po
celém světě se ozývá pronikavý nářek dovolávající se míru," řekl papež u příležitosti Nového roku a
současně Světového dne míru, který si dnes připomíná římskokatolická církev.
Podle papeže otřásly zářijové teroristické útoky ve Spojených státech celým světem. Jan Pavel II. v
této souvislosti odsoudil používání násilí ve jménu Boha a zároveň vyzval lidi, aby nepropadali
zoufalství. "Nikdo, z jakéhokoli důvodu, nemůže zabíjet ve jménu Boha," řekl papež. "Jakkoli
složitý z hlediska humánnosti se může zdát optimistický pohled do budoucnosti, nesmíme se tomu
poddat a nechat se odradit. Naopak, musíme spolupracovat na míru s odvahou a s vírou, že zlo
nezvítězí," zdůraznil Jan Pavel II. Papež také vybídl monoteistická náboženství, aby odsoudila
používání násilí. Podle něj musí křesťané, muslimové a židé nastolit mír na Blízkém východě, kde
"bratr prolévá krev bratra, přičemž všichni jsou synové patriarchy Abraháma a synové stejného
svátého Otce". Hlavním motivem letošního papežova poselství ke Dni míru je myšlenka, že mír
nemůže existovat bez spravedlnosti a spravedlnost bez odpuštění. Jan Pavel II. již dříve uvedl, že
obrana proti teroru je legitimní, avšak že napadené strany nesmějí obviňovat celé skupiny nebo
náboženství místo odpovědných jednotlivců. Jedenaosmdesátiletý papež, jehož zdraví je v poslední
době podlomené, působil klidně a projev předčítal jasným hlasem. Slavnostní mši ve svatopetrské
bazilice doprovázel sbor, který z Ruska přivezl požehnání patriarchy moskevského a celé Rusi
Alexije II. Toto gesto je považování za symbol oteplování vztahů mezi Vatikánem a ruskou
pravoslavnou církví. Papež velmi touží navštívit Rusko, avšak hodlá tak učinit jen na pozvání
pravoslavných duchovních.
ČTK
„ C h u d í“ a „ c h u d í v d u c h u “

Z knihy Chudoba od Raniero Cantalamessa (zkráceno)
Blahoslavenství chudých vyvolává především literární problém - to je podle toho, jakým
způsobem se představuje v evangeliu. Musíme se o něm aspoň zmínit. Tkví ve skutečnosti, že nám o
blahoslavenství referují Matouš a Lukáš poněkud odlišně. Jeden má přímou řeč: „Blahoslavení
chudí“, druhý řeč přímou: „Blahoslavení, vy chudí.“ Jeden má chudé „v duchu“, druhý prostě
„chudé“. Která verze je bližší původnímu znění Ježíšova kázání?
Nej přijatelnější se zdá řešení, které připouští, že Matouš i Lukáš závisí na jednom
společném prameni, který mluvil pouze o „Chudých“. Lukášovi záleželo na tom, aby zdůraznil také
sociální dopad tohoto termínu, proto ho zachovává tak, jak je, a dokonce ho zvýrazňuje tím, že ho
staví do protikladu k „bohatým“ (srov.Lk 6,24).
Matouš má katechetický úmysl a snaží se vysvětlit náboženský smysl, jaký má slovo
„chudí“ v židovské spiritualitě a v Ježíšově myšlení, a proto dodává „v duchu“. Tím jenom prakticky
používá zcela normální kriterium při redakci materiálu vzatého z tradice. Tutéž snahu ozřejmit
morální dopad Ježíšových slov zaznamenáváme také v dalších blahoslavenstvích. Například z
„hladových“ se stávají u Matouše „hladovějící po spravedlnosti“.
V nedávné době, zejména v letech koncilu, byly tyto rozdíly předmětem prudkých debat.
Někteří dávají přednost Lukášově textu a zdůrazňují sociální smysl blahoslavenství a ve slově
„chudí“ vidí především označení společenského postavení, reálného stavu. (Tento výklad si přivojily
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různé teologie osvobození). Jiní, kteří staví víc na Matoušovi, zdůrazňují smysl náboženský. „Chudí
v duchu“ by pak znamenalo více vnitřní postoj než společenský stav.
Jiní se ohradili proti tomuto výkladu, který by kladl přílišný důraz na vnitřní dispozice
chudého a příliš málo by dbal povahy nadcházejícího království. Říkají: Blahoslavenství jsou
především zjevením milosrdenství a spravedlnosti, jimiž se má vyznačovat Boží království. Obsahují
spíš zjevení o Bohu než o člověku nebo o chudém. Slovo „chudý“, použité v evangeliu (ptochos),
značí nuzné, nešťastné, hladové, kteří potřebují almužnu, aby mohli žít.
Z jakého důvodu - tážou se - měli by být tihle Božími oblíbenci? Odpovídá se: Ne pro své
zvláštní náboženské „zásluhy“ nebo pro svou dobrou dispozici, ale protože Bůh ja sám sobě povinen
jako spravedlivý král ujímat se bezbranných. Bůh je sám sobě povinen zaručovat právo lidí, kteří
nejsou schopni šije prosadit vlastními prostředky.
Kardinál Lercaro, kteiý měl rozhodující podíl na tom, že námět chudoby byl uveden do
koncilních diskusí, řekl právě při této příležitosti, že se chudí musí chápat „v obecném smyslu toho
slova“. Řekl, že Ježíš nezamýšlel „uznat zásluhu některých svých posluchačů a slíbit jim odměnu“,
ale že jde o „učení o naprosto nezaslouženém Božím milosrdenství“, při němž nejsou vůbec důležité
„mravní dispozice“, nýbrž jen skutečnost, že Kristus byl poslán, aby chudé potěšil.
Toto jsou tedy dva hlavní výklady blahoslavenství chudých. Jak vidíme, jeden má na mysli
víc chudobu jako „vnitřní stav“, druhý víc chudobu jako „stav společenský“. V obou případech
pochází osvobození chudoby od Božího království, ale v prvém případě předpokládá určitou
dispozici v člověku, v druhém má požadavky vůči sobě jen Bůh. Žádný z těchto dvou výkladů sám o
sobě plně neuspokojuje. První proto, že by příliš vylučoval vztah ke společenskému hladisku,
k realitě chudoby. Druhý proto, že příliš drasticky vylučuje vnitřní dispozice chudého člověka.
Řešení nesnází se tedy musí hledat v syntéze obou perspektiv. Musíme sjednotit a ne dávat
do protikladu Lukášovy „chudé“ a Matušovy „chudé v duchu“.
Na otázku: „Kdo jsou chudí v duchu?“ odpovídá svátý Basii - abych citoval jen největší
autority: „Ti, kdo se stali chudými kvůli učení evangelia nebo kdo přijali chudobu, v které se
z jakéhokoliv důvodu octli, jako Boží vůli“. Svatý Augustin odpovídá: „Chudý v duchu je ten, kdo je
pokorný“. Svatý Jan Zlatoústý spojuje v odpovědi obojí, pokoru a dobrovolnost; „Chudí v duchu
jsou pokorní a zkroušení srdcem. Mnozí jsou chudí nedobrovolně, jen z nutnosti. Ty nemá Pán na
mysli. „Podle něho jsou opravdovými chudými lidé „s pokojným a zkroušeným srdcem“, o kterých
se mluví například u Izaiáše (66,2).

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

Nabízíme tyto služby:

l.zhotovení rodokmenu,
2. vyhledání žijících příbuzných, ^
3. dokumentace místa rodiště vašich předků.
Kontakt: FAMILY TREES, Olga Koliskova, Křenovice 84, 398 43 Bemartice, CR
Tel:+420 368 585043, fax:+420 368 858133, emai 1:milan.kolisek@mybox.cz
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DATUM

ÚMYSL

01-Jan 02 Za Jana Bednáře
02 Jan 02 Za Libuši Širokou
03-Jan-02 Za Antonii Křenčíkovou
04-Jan-02 Za živou a zemřelou rodinu Krajčovu
05-Jan-02 Za Arnošta Rutara a celou rodinu
06-Jan-02 Za zemřelou Mariu Rosinu
07-Jan-02 Za zemřelého otce Františka Širokého
09-Jan-02 Za Franka Krenčíka
10-Jan-02; Za Miladu Stránskou
11-Jan-02 Za Franka Krenčíka
12-Jan-02 Za Franka Krenčíka
13-Jan-02 Za rodinu Kocurkovu
14-Jan-02 Za zemřelého otce Arnošta Rutara
16-Jan-02 Za Antonii Křenčíkovou
17-Jan-02 Za Josefa a Ludmilu Urbanovy
18-Jan-02 Za Hynka a Marii Mařasovy
19-Jan-02 Za zdrávi celé naší krajanské rodiny
20-Jan-02 Za zemřelé rodiče
21-Jan-02 Za Marii Sikorjakovou
23-Jan-02 Za Josefa a Aloisii Zahradníkovy
24-Jan-02 Za Karla a Emilii Dolejší a jejich snachu Annu
25-Jan-02 Za zemřelé Josefa a Františku Hoškovy
26-Jan-02 Prosba o zdraví
27-Jan-02 Za Josefa Mareše
28-Jan-02 Za zemřelého Jana Dolejšího
30-Jan-02 Za Franka Krenčíka
31-Jan-02 Za Antonii Křenčíkovou

DÁRCE
rodina Bláhova
Růžena Bunžová
Anežka Šantorová
Miroslav Krajča
Prof. Zdeněk Rutar
rodina Hlinková
děti
manželé Královi
Blažena Stránská
Božena Smrčková
Anežka Šantorová
Fr. Antonín
Prof Zdeněk Rutar
Božena Smrčková
Josef Urban
Josef Urban
rodina Krátká
Miroslav Kašpar
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova
J. Marešová a A. Ben.
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova
rodina Zahradníkova

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

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

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

V minulém období přispěli:
Rev. Jan Smutný, Milan & Eva Fryscak, Miloslava & Ludmila Hyvnar, Xenie V. Bogaerts,
Josephine & Joseph Pilný, Mary Sukany, Paul & Blanka Kopecký, Daniel & Emilia Petrasek, Henry
& Jarmila Vinš, Stefan Mokrán, Georgina J. Kvapil, V. James Solfronk, famíly Weirich, Denise
Pompi, Růžena Bunžová, Jana a Jiří Planerovi, Marie a Antonín Bartošovi,rodina Krupková, Karel
& Irena Stolarik, Joseph A. Kocáb, Frank a Dagmar Fialoví, Maria H. Sefcik, Alena B. Homolac,
Jan & Joan H. Kmenta.
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, ^ dolním kostele u Panny Marie Karmeiské
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 11.00 u sv. JanaNepómuckého na Manhattanu
( l st Ave a 66th St.)
Adresa českého kněze: P. Antonín Kocurek PO Box 387, Roslyn NY 11 576
Tei/Fax: (516) 625 2682 Email: anthonv57@msn.com
h tto ://www.czechia.com/zvon
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