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M ilí p řá te lé ,
Když budete číst tyto řádky, budeme na prahu doby posto/' Já teď sedím u počítače a
v hlavě mně ještě doznívá hudba včerejší zábavy (neděle 3. února), kterou naše komunita v New
Yorku pořádala. Protože ve stejné době probíhaly i jiné akce (vystoupení Šarišanu ve

slovenském kostele a také přeložený Super Bowi,) měla tentokrát tato zábava malou
návštěvnost (150 lidí). Věřím však, že ti, kteří přijeli, se bavili velmi dobře. Velké poděkování
patří proto všem, kteří s neobyčejnou obětavost/ celou zábavu připravili. Poděkovat chci
především ženám, které se tak jako každý rok postaraly o velice chutný oběd a výborné zákusky.
Vraťme se však kdobě posto/' Čtyřicet dní před Velikonocemi máme jedinečnou
možnost spojit se s Ježíšem více v modlitbě, postit se a konat skutky milosrdenství. Potřebnou
inspiraci - jak se postit nebo co konat pro bližní - získáme při bohoslužbě, čtením Písma a
v modlitbě. Tak se do toho s pomoci Boží dejme.
V tomto čísle najdete opět svátky vybraných svátých z příštího kalendářního měsíce i
úvahu na první neděli posto/. Přečtěte si pozvánku do Carnegie Mail i pozvánku na oslavu 25.
výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka Neumanna, světce českého původu, ve Philadelphii. Mši
ve Washingtonu, D.C. plánuji na druhou neděli velikonoční 7. dubna. Shodou okolností
volejbalisté Sokolu New York a volejbalisté z Washingtonu, D.C. pořádají už tradiční turnaj 6.
dubna právě ve Washingtonu, D.C. Pevně věřím, že budu kráčet k oltáři 1. dubna nejenom
s díkuvzdáním za dar Velikonoc, ale také s poděkováním, že jsme už konečně porazili naše
soupeře na jejich domácí půdě.
Přeji vám pěkný čas.
P. Antonín

zvotf
S la v ím e v m ě s íc i březnu
4. března

Sv. Kazimíra

Narodil se 5. října 1458 jako syn polského a litevského krále Kazimíra IV. Měl se stát uherským
králem (1471), ale dal přednost životu v ústraní v celibátě. Vynikal mnohými křesťanskými ctnostmi
a byl velkým ctitelem Eucharistie a Panny Marie. Žil ve Vilně v Litvě, tam také 4. března zemřel na
tuberkulózu a byl pohřben v katedrále. V roce 1521 byl prohlášen za svátého, v roce 1602 za patrona
Polska,
7. března

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

V roce 203 bylo v Kartágu zatčeno pět katechumenů. Ve vězení byli pokřtěni a dosáhli mučednické
koruny (7. března). Mezi nimi byly dvě ženy. Jedna z nich, Perpetua, zapisovala události ve vězení
až do posledního dne, Byla to mladá žena z patridjské rodiny, doma měla několikaměsíční dítě.
Felicita byla otrokyně, ve vězení se jí dva dny před smrtí v aréně narodila holčička. Úcta k nim se
brzy rozšířila nejen v Africe, ale i v ostatním křesťanském světě. Nad jejich hroby byla postavena
bazilika a jejich jména jsou uváděna v mešním římském kánonu.
18. března Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

Narodil se z křesťanských rodičů kolem roku 315 v Jeruzalémě. Stal se tam biskupem (348), třikrát
byl od sekty ariánů vypovězen do vyhnanství, kde strávil celkem asi 16 let. O jeho pastorační
činnosti svědčí promluvy, kterými připravoval katechumeny na přijetí křtu. Jeho „Katecheze“ jsou
důležitým svědectvím o víře a liturgii oné doby. V roce 381 se zúčastnil třetího všeobecného
církevního sněmu (I. Konstantinopolského). Zemřel 18. března v Jeruzalémě. Za učitele církve byl
prohlášen roku 1893.
23. března Sv. Turibia de M ogrobejo, biskupa

Narodil se v roce 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v Salamance a stal se, třebaže byl dosud
laik, předsedou inkvizičního tribunálu v Granadě. V roce 1580 odejel vhodnosti arcibiskupa do
Limy v Peru. Působil blahodárně mezi domorodými Indiány, učil se jejich jazykům a odmítal
tolerovat nepravosti španělských osadníků. Svolal celkem dvanáct synod, aby byli kněží co nejlépe
připraveni na svou odpovědnou prácí. Zvláště 3. sněm v Lime (1582-83) měl základní význam pro
celou Latinskou Ameriku. V r. 1591 založil vLim ě kolej, první kněžský seminář v Americe.
Spřátelil se také se sv. Růženou z Limy, kterou biřmoval. Většinu času trávil na vizitačních cestách,
po své diecézi; při poslední zemřel 23. března 1606 v Santiagu de Miraflores v Peru v malé kapli
uprostřed domorodců. V následujícím roce bylo jeho tělo převezeno do Limy a roku 1726 byl
prohlášen za svátého.

zvo4
O p a s tý řs k é m p o s lá n í biskupů (Z dekretu II. Vatikánského koncilu)
Úryvek čtený na svátek sv. Turibia de Mogrobejo
Připraveni ke každému dobrému dobrému dílu
Při plnění svého učitelského úřadu mají biskupové hlásat lidem Kristovo evangelium; to má
mezi hlavními úkoly biskupů přední místo. V síle Ducha mají volat lidi k víře nebo je v živé víře
posilovat. Kristovo tajemství jim mají předkládat v úplnosti, tj. všechny ty pravdy, které neznát
znamená neznát Krista, a rovněž Bohem zjevenou cestu, která vede k Boží oslavě, a tím i k věčné
blaženosti.
Dále mají ukazovat, že i pozemské věci a lidské instituce jsou podle Božího stvořitelského
plánu zaměřeny ke spáse lidí, a proto mohou nemálo přispět k budování Kristova těla.
Mají proto učit, že podle nauky církve má lidská osoba se svou svobodou i tělesným životem
velkou hodnotu, stejně tak rodina i její jednota a pevnost, plození potomstva a výchova, občanská
společnost se svými zákony a různými povoláními, práce i volný čas, umění i technické vynálezy,
chudoba i hmotné bohatství. A posléze mají podávat výklad zásad, podle nichž je třeba řešit velmi
závažné otázky vlastnictví, přírůstku a správného rozdělení hmotných statků, i otázky míru a války a
bratrského soužití všech národů.
Křesťanskou nauku mají podávat způsobem odpovídajícím potřebám doby, tj. tak, aby dávala
odpověď na problémy a otázky, které lidi nejvíce sužují a trápí. A tuto nauku mají také chránit a
nabádat věřící, aby ji i oni hájili a šířili. Při jejím hlásání mají osvědčovat mateřskou starostlivost
církve o všechny lidi, věřící i nevěřící, a se zvláštním péčí se mají ujímat chudých a slabých, neboť
k nim je Pán poslal hlásat radostnou zvěst.
Při plnění svého otcovského a pastýřského úkolu mají být biskupové, uprostřed svých jako ti,
kteří slouží, jako dobří pastýři, kteří dobře znají své ovce - a ty zase znají je - jako praví otcové,
kteří vynikají duchem lásky a starostlivosti o všechny a jejichž Bohem svěřené autoritě se všichni
ochotně podřizují. Celou rodinu svého stádce mají stmelovat a utvářet tak, aby všichni byli pamětlivi
svých povinností a žili i jednali ve společenství lásky.
Aby to všechno byli biskupové s to dělat, je zapotřebí, aby byli připraveni ke každému dobrému
dílu, všechno snášeli kvůli vyvoleným a uspořádali svůj život tak, aby odpovídal potřebám doby.
M in u to vé n e sm y s ly (O ne M in u te N onsense)
Anthony de Mello, SJ (pokračováni)
Jeden šálek kávy - jedna myšlenka

n

Skupina poutníků se rozhodla zahrnout do svého programu i návštěvu u Mistra. Požádali ho o slovo
zbožné moudrosti.
Mistr, který byl vždy pohotově vzít si na mušku profesionální svatoušky, řekl: „Uvědomte si, že
vůbec nejste opravdově duchovní.“
Ani v nej menším nepotěšeni tímto útokem na své ego žádali vysvětlení. Mistr řekl:
Jednou šli zajíc a lev do restaurace.
V restauraci všichni strnuli a zírali. Nemohli uvěřit svým očím.
Zajíc řekl číšníkovi: „Salát, prosím - bez zálivky.“
„A co váš přítel,“ řekl Číšník. „Co mám přinést jemu?“

zvotf
„Nie.“
„Chcete říci, že lev nemá hlad?“
Králík se číšníkovi zadíval do očí a řekl: „Myslíte, že kdyby to byl lev, že bychom tady seděli? On
se jen jako lev tváří!“
ìi

„Jsem bohatý, ale strašně nešťastný. Proč?“
„Protože příliš mnoho času strávíš vyděláváním peněz a příliš málo láskou,“ pravil Mistr.
V e lk ý souboj
(zamyšlení nad úryvkem Mí 4, 1-11)
(Z knihy „Myšlenky na neděli“ od bratra Amadea, kázáni na 1. neděli postní)
Chceš-li dnes najít Ježíše, musíš se zeptat evangelisty, kam odešel. Dozvíš se, že se dal odvést
Duchem do nitra pouště, aby zde o samotě přebýval čtyřicet dní a Čtyřicet nocí. Popros Ducha, aby
tě dovedl do jeho blízkosti a dopřál ti té milosti pozorovat Pána v této výjimečné situaci. Vzdej
pokornou úctu Duchu svátému. Využij této příležitosti, abys obnovil a oživil svou víru v trvalou
přítomnost a působení tohoto skrytého Boha, a svěř se bezvýhradně jeho vedení. On, který řídí
Ježíšovy kroky, slova a činy, povede i tebe tam, kde máš být, budeš-li tak vnímavý k jeho hlasu, jak
se mu podřizuje sám Boží Syn.
Ježíš zde setrvává nejen o samotě, ale i o hladu a žízni. Ptáš se, proč to dělá? Připravuje se na
rozhodující fázi svého poslání. Chystá se nejen jako Bůh, ale také jako člověk. Proto se pokořuje a
přijímá Boží vůli, ukazuje ti, jak je potřebné dosáhnout toho, aby duch ovládl to, co je tělesné, aby
ses neřídil hlasem těla, ale hlasem Ducha. Necítíš se zahanben, když si uvědomíš, jak se bojíš ticha a
samoty, jak se často ohlížíš na své pohodlí, jak se podřizuješ tomu, co sis měl podrobit? Síla, kterou
potřebuješ, abys mohl zvěstovat Boží království, se upevňuje v samotě a uvědomělé sebekázni.
Nenech si namluvit, že dnes už to neplatí. Abys o tom nepochyboval, budeš svědkem Ježíšova
pokušení.
Ježíšovy modlitby a půst vzbudily pozornost Zlého. Dokáže velmi dobře vycítit, kdykoliv se
připravuje něco, co by jej mohlo ohrozit. Troufá si pak pokoušet i Božího Syna. Ježíš dovolil ďáblu
toto jeho vystoupení také proto, abys přestal pochybovat o skutečné existenci Satana. Nesmí tě ani
udivovat, že se odvažuje vstoupit i tam, kde chceš prodlévat sám se svým Bohem. Právě to patří
k jeho způsobům. Je lstivý a proradný.
Pokouší se využít aktuální situace. Aby zmařil ovoce postu a odříkání, snaží se probouzet
žádostivosti. Nepřišel i za tebou nejednou s podobnou taktikou? Vadí mu cesta, kterou jsi nastoupil,
a proto přichází s takovými představami, které vyvolávají napětí, aby ti tvou trpělivost a vytrvalost
učinil nesnesitelnou, a zvrátil tak tvůj dobrý záměr. Nedej se oklamat. Vzpomeň si, že kdykoliv jsi
mu uvěřil, obrátilo se záhy nabízené uspokojení ve znechucení a rozčarování, které ti navíc ubíralo
sil k novému vzepětí.
Pouč se z Ježíšova příkladu, jak si máš v takové situaci počínat: tvůj pohled nesmí ustrnout na
Satanově nabídce, ale musí se povznést k darům, které ti nabízí Bůh. Teprve ve světle Ježíšova slova
dokonale pobledne oslnivý třpyt zakázaného ovoce. Neztrácej odvahu a zachovej klid i v situaci
pokušení. Tvůj Přítel je ti mnohem blíže než podlézavý vetřelec. Sám bys zůstával jen tehdy, kdybys
na Ježíše zapomněl.
Jak se můžeš přesvědčit, Satan se tak snadno nevzdává. Zná ještě další osvědčené způsoby, jak
znehodnotit hlásání radostné zvěsti. Navádí Pána, aby využil božskou moc nikoliv ke službě bližním,
ale k vyvolání senzace, která mu rázem zjedná věhlas a popularitu. Uvědom si, jak nebezpečně

zvorf
chutná moc a sláva a jak je právě na tomto poli člověk zranitelný. Pros Ježíše, který se vší
rozhodností odrazil i tento ďáblův pokus, aby tě naučil rozeznávat zrádné pokušení k sebelibosti,
marnivosti a pýše již v samém zárodku.
Třetí vystupňovaná ďáblova nabídka přidává k požitkům a slávě ještě bohatství, které je zrádné
právě tím, že otvírá bránu k jednomu i druhému. Satan se tu představuje jako správce všech
království a pozemské slávy. Ale tentokrát je připojena podmínka: padneš-li přede mnou a budeš se
mi klanět. Nabízí všechno za cenu služby. Pán jej neodsuzuje jako lháře, ktarý nabízí, co nemůže
dát, ale právě pro jeho rouhavý požadavek, aby mu byla vzdávána božská pocta. S tímto protivníkem
nelze diskutovat ani smlouvat. Osvoj si Ježíšův rázný příkaz a použij jej se vší rozhodností dříve,
než cokoliv zaujme v tvém srdci místo, které patří Bohu.
Poděkuj Ježíši, že jsi mohl být svědkem, jak napravuje Adamovo selhání. Jeho vítězství je
nástupem ke konečné porážce Zlého. Pokořil Satana, abys jej mohl úspěšně přemáhat. Kdykoliv
zvítězíš v pokušení, připojuješ se k božskému Vítězi a upevňuješ jeho převahu. Andělé, kteří mu
nyní slouží, jsou k dispozici i tobě. Zvykej si na to, uvědomovat si jejich trvalou společnost, zůstávej
s nimi ve styku. Ďábel si nejraději vybírá ty, kteří se cítí osamoceni. Ježíš ti stále posílá své nebeské
přátele, aby ti vrátil radost ze své ochrany a posílil tvou velkodušnost. Otevři své rty, aby tvá ústa
zvěstovala jeho chválu.

S e tk á n í v Chicagu
Malou schůzku českých kněží působících na severoamerickém kontinentě svolal pan biskup Petr
Esterka do Chicaga. Je to zhruba uprostřed USA, a také problémy, které tam přetrvávají ohledně
Velehradu, tomuto místu přímo nahrávaly. Schůzka se konala 17.-18. ledna. Pan biskup zůstal
v Chicagu ještě v sobotu, kdy se konala valná hromada členů Velehradu.
Setkání proběhlo v přátelském duchu. Z Toronta přijel Fr. Libor ŠvorČík, z New Yorku Fr. Antonín
Kocurek, Hostitelem byl místní čeký farář Fr. Dušan Hladík. Navzájem jsme si předali zkušenosti
pastorace v cizině. Každý z nás se nacházíme v odlišných situacích, ale jedno máme společné: práce
pro lidi v jiné kultuře než je evropská, práce pro ty, kteří měli odvahu opustit zemi za mnohdy velmi
dramatických okolností, a dále, v menším měřítku, je to práce pro mladé lidi, kteří sem nyní přichází
za prací. Jedinou skutečnou farnost s kostelem i farou má Fr. Libor v Torontě. V Chicagu, New
Yorku a na Západě v Kalifornii slavíme bohoslužby v půjčených kostelích a prostorách. Setkání
nebylo jenom informativní, ale také bylo duchovním osvěžením pro všechny účastníky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Chybíkovi za poskytnutí noclehu a pohoštění během naší
návštěvy. Také paní Marii Kohoutkové za výborné jídlo, které pro nás připravila. Společný oběd
u manželů Vydralových byl krásným dárkem. Nejen totiž, že jsme se tam nasytili, ale také dobře
pobavili s Šerifem místní české trampské osady Dálava.
Jak už to kolikrát bývá, řeč se také svezla na nejkrásnější město v Americe. Každý hájil to svoje.
Biskup Esterka se této debaty nezúčastnil. Nakonec jsme se dohodli takto: Toronto je nejčistší a má
nejvyšší věž. Chicago má nejvyšší budovu v USA a nádherný pohled na Down Town od jezera.
New York je největší a má nádherné mosty.
Fr. Antonín
P.S . Ale nejhezčí je stejně New York .

C arn eg ie H a ll
It is Our National Pride
To fili Carnegie Hali on M arch 21st 2002 at 8 p.m.
To pay Tribute to New York Police and Firefighters
For their bravery and fortitude in recent tragédy.
Harmony Foundation, Ine., Prague’s Art Society and Government of the Czech Republic with
Cooperation of American Friends o f Czech Republic, CSA Airlines, Czech Embassy, Czech
Consulate, Prague’s City Hall, Slovák E mbassy and Restaurant Zlata Praha is proud to present:

„C A S T L E G U A R D A N D C Z E C H P O L IC E O R C H E S T R A “
in the Gala:

„PRAGUE’S SALUTE“
The Program will include:
Glorious voice o f LUBICA VARGICOVA
Soloist o f Slovák National Theatre and Vienna State Opera
Seven years old American-Czechoslovakian singer KRISTINA KOTYZA with AM AZING GRACE
AM ERICA THE BEAUTIFUL by STAN ISLAV KOTYZA
ROLL O U T THE B A R R E L S - SONG OF AM ERICAN SOLDIERS written by Czech composer
JAROMÍR VEJVODA conducting by his son JOSEF VEJVODA on his father’s 100 years
anniversary sang by WALDEMAR MATUŠKA
and music firom the following composers:
L. Bernstein, I. Berlin, A. Copland, J. Filas, G. Gershwin, A. Dvorak, L. Janacek, F. Kmoch, W.A.
Mozart, B. Smetana, J. P. Sousa, J. Strauss and J. Vejvoda.
Tickets: $20-40, for reservations call:
Tn Czech and Slovák language
Zlata Praha: (718) 721-6422 or (718) 728-9199
In English Carnegie Hall: (212) 247-78007 days a week ffom 8 a.m. to 8 p.m.
or visit the Carnegie Hall Box Office at 57th Street and 7th Avenue,
Monday through Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., and Sunday 12 p.m. to 6 p.m.

P o zván ka do P h ila d e lp h ie
Před 25 lety, 19. června 1977, byl prohlášen za svátého náš rodák Jan Nepomuk Neumann.
Původem z Prachatic odešel v roce 1836 do USA. Po několika letech zde vstoupil do kongregace
redemptoristů. V roce 1852 se stal biskupem ve Philadelphii.. Založil mnoho škol, nemocnic
a sirotčinců , neúnavně se staral o chudé. Náhle zemřel v roce 1860 ve věku necelých 49 let.
V sobotu 8.června v 11.00 a.m. se koná slavná výroční mše jeho kanonizace
v N árodní svatyni Saint John Neumann ve Philadelphii.
Hlavním celebrantem bude Anthony Cardinal Bevilacqua, Archbishop o f Philandelphia
Po mši svaté následuje Banquet v 1.00 p.m.
Pro další informace volejte (215) 627-3080 nebo na telefon ZVONU (516) 625 2682

zvotf
M š e s v a té od 1 .-2 8 . února 2 0 0 2
DATUM

ÚM YSL

DÁRCE

01-F eb-02 Za zem řelou Libuši Širokou

rodina Krátkých

02-Feb-02 Za ze m řelého bratra Františka P oláška

M arie T o m e čková

03-Feb-02 Za zem řelého m anžela JUDr. Bohum íra Bunžu

m anželka s rodinou

04-Feb-02 Za F ranka Křenčíka

rodina K rupková

06-Feb-Q2 Z a Em ilii Špačkovou

rodina B ogaerts & Stone

07-Feb-02 Za rodiče Mimi a Járu Kohouta

dcery
A lena,Z uzana a Daniela

08-Feb-02 Za A ntonii a Franka Křenčíkovy

A nna Benáčková

09-Feb-02 Za V la dim íra Hnízdu

rodina H nízdová

10-Feb-02 Za ze m řelého m anžela A loise H anáka

M ilada H anáková

11 -Feb-02 Za ze m řelého Františka S edláčka

rodina S ed la ček & Pope

13-Feb-02 Za ze m řelého Antonína Jurčíka

rodina S ed la ček & Pope

14-Feb-02 Za Natalii Hnízdovou

rodina H nízdová

15-Feb-02 Za M áriu Kačm arovu

rodina H nízdová

16-Feb-02 Za H ynka H rom ádku

Blažena S tránská

17-Feb-02 Za ze m řelého m anžela

Anna B enáčková

18-Feb-02 za O ldřicha Benáčka

m anželé Blahovi

20-Feb-02 Za P avola Kačm ara

J jg T í ,

2 1 -Feb-02 Za M áriu Barčukovu

f-.-Ý -

■ 'f ? f
:

22-Feb-02 Za m anžela Jana S tránského
23-Feb-02 Za B ohuslava R ychlíka

/'.£ ý

rodina H nízdová
¿>

rodina H nízdová
Blažena S trán ská

/fí f

rodina H nízdová

24-F eb-02 Za rodiče Josefku a Fr. Pavlicovy a sestru M. Pavlicovu Božena S m rčko vá a syn
25-Feb-02 P rosba o zdraví
28-Feb-02 Za Franka a A ntonii K řenčíkovy

m anželé D aňkovi

B la h o p ře je m e k narozeninám :
V měsíci březnu slaví narozeniny:
Ráchel Munzar 1. března, Denis Sikorjak 2. března, Jiří Krátký 7. března, Věra S. Kolasa
11. března, Dagmar Rennerová 15. března, Helen Kiesel 15. března, František Fojtík 17. března,
Anna Hnízdová 24. března, Věra Křenková 26. března, Oktávie Mučková 26. března, Anna
Benáčková 31. března.

D ě k u je m e z á p řís p ě v e k na tis k Zvonu:
V minulém období přispěli:
Jan & “Dagmar Rennerovi, Ladislav Jan, Jiří Petlan, Stefan Haizel, Věra A. Vítek, Gita Hlavinka,
Alena M. Pokorná, biskup Emil Wcela, Lucie Chytil, Libby Hurdes, Jarda Nehybka, John R. Horvat.
Martin & Libuše Královi, Jiří & Heda Krátcí.
M še s v á tá v e W ashingtonu DC, v n a ší národní k a p li bude 7. dubna v 1 2.0 0
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
v A ston i (2 3 -2 5 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi p ře d i po m ši sv.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění ve školní jídelně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na M anhattanu
( l st Ave a 66th S t.)
Adresa českého kněze: P. Antonín Kocurek PO Box 387, Roslyn N Y 11 576
Tel/Fax : (51 6) 6 2 5 2682 Email: anthonv57<S)msn.com
h tto ://w w w , czechia.com/zvon
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