Časopis krajanské rodiny v New Yorku
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ZVON

Milí přátelé,
uvnitř říjnového vydání Zvonu najdete mimo jiné blahopřání k životním jubileím našich přátel a
známých. V tomto Čísle se jich sešlo poněkud více. Mnozí lidé rádi oslavují kulatá výročí a
připravuji se na oslavy dlouho dopředu. Jsou jiní, kteří naopak životníjubilea ignorují.
Když měl oslavovat 50 let života jeden biskup v ČR, zmínil se, že vlastně není co oslavovat, ba
naopak, naše viny a dluhy jsou každým rokem větší a větší, a proto je spíše nutno činit pokání. Měl
pravdu, ale na druhé straně, jako věřící lidé, se snažíme dělat dobré skutky, žít evangelium a co je
nejdůležitější, jsme každým rokem blíže k Pánu Bohu.
Oslavovat bychom tedy měli. Děkovat Pánu Bohu za dar života, zdraví a za všechno, co nás
v životě potkalo. Vždyť nic by nebylo možné bez Boží prozřetelnosti a lásky. Měli bychom oslavovat
život a zdroj života a také si uvědomit, že se vlastně celý život připravujeme na oslavy setkání
s Bohem v Božím království.
Příjemnou a ničím nerušenou četbu přeje P. Antonín

Slavíme v měsíci říjnu
2. října - Svatých andělů strážných
Úcta k andělům strážným vyplývá z obecné nauky opírající se o mnohé biblické texty (z
novozákonních především Mt 18, 10 a Sk 12, 15), že každý věřící má svého anděla strážného.
Mnozí z církevních Otců jsou toho názoru, že svého anděla strážného má každý člověk, i nevěnci;
podobně i jednotlivé národy, obce a společenství. Úcta jim prokazovaná od křesťanů je starší než
úcta k svátým. Svátek archandělů (29. září) byl zpočátku zároveň společným svátkem všech andělů.
Samostatná liturgická oslava andělů strážných začíná v 15. a 16. století. V rakouských zemích se
dnešní památka slavila až do roku 1913 na první zářijovou neděli.

6. října - sv. Bruna, kněze
Narodil se kolem roku 1035 v Kolíně nad Rýnem (Köln). Své studium začal v rodném městě a
dokončil v Remeši (Reims) ve Francii, kde potom kolem roku 1055 byl vysvěcen na kněze. Později
jako kanovník znovu vyučoval na remešské katedrální škole a od roku 1057 převzal její vedení.
Toužil však po životě v ústraní, a proto odešel se šesti přáteli do alpského horského údolí Charteuse,
asi 24 km severně od Grenoblů, a žil tam s nimi (od roku 1084) po vzoru poustevníků velmi přísným
životem: trvalé mlčení přerušovali jen v neděli, o svátcích a při společné chórové modlitbě;
zachovávali přísné posty; denní dobu dělili mezi modlitbu a práci. Když se stal papežem jeho bývalý
žák, Urban II., povolal ho do Říma jako svého poradce (1090). Po čtzřech letech dostal dovolení
založit vkalábrijských horách v La Torre (v diecézi Sequillace) další poustevnické středisko. Tam
také 6. října zemřel. Jeho následovníci.žili podle zpřísněné benediktinské řehole a po vypracování a
přijetí společných stanov (1128) vznikl kartuziánský řád.

12. října - sv. Radima, biskupa
Narodil se v 2. polovině 10. století. Doprovázel svého staršího bratra Vojtěcha na jeho cestách,
spolu s ním vstoupil pod řádovým jménem Gaudentius do římského benediktinského kláštera sv.
Bonfáce a Alexia na Aventinu (990); byl též svědkem jeho mučednické smrti (997). Stal se prvním
arcibiskupem v polském Hnězdně (1000) a tam také kolem roku 1006 zemřel. Jeho ostatky byly
přeneseny do Prahy (1039) a v románské bazilice sv. Víta (postavené vletech 1060-1096) byly
uloženy v kryptě sv. Kozmy a Damiána. Nejstarší pražská nekrologia (od 2. poloviny 12. století)
uvádějí jako den jeho smrti 12. fíjen. Až do poslední úpravy Českého národního kalendáře (1973) se
u nás jeho památka slavila ve výroční den přenesení (25. srpna).

31. října - sv. Wolfganga, biskupa
Narodil se kolem roku 924 ve Švábsku. Vzdělával se v klášterní škole v Reichenau a ve Wíirzburgu,
byl učitelem na dómské škole a děkanem kapituly v Trevíru (956), vstoupil jako mnich do
benediktinského kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku (965) a byl tam vysvěcen na kněze (kolem roku
970). Po krátkém misijním působení v Maďarsku (971) byl o vánocích v roce 972 jmenován
biskupem v Řezně (Regensburg). Byl velmi obětavý a vysoce vzdělaný, podporoval školy a kláštery,
značně pozdvihl duchovní úroveň kněží. Tím, že souhlasil s odloučením Cech od své diecéze,
umožnil v roce 973 založení biskupství v Praze. Zemřel 31. října 994 v Puppingu u Lince; jeho tělo
bylo z Rakouska převezeno po Dunaji do Řezná a tam pohřbeno v kostele sv. Emmerama. Jeho
uctívání jako svátého bylo potvrzeno v roce 1052.

Rady zkušeného ďábla C.S. Lewis
Tato kníhaje pravděpodobně nejslavnější knihou C. S. Lewise. Je to vtipný i moudrý rozbor silných i slabých
stránek povahy křesťana, jak o nich píše zkušený ďábel Zmarchrob svému mladému synovci Tasemníkovi.
Poznámka:Nepřítel ~ Bůh, Otec v Hlubinách= Ďábel, Pacient=Člověk, kterého má Tasemníkpřivést do pekla
6. KAPITOLA
Můj drahý Tasemníku,
Mám radost, že Tvůj pacient je tak mladý a má takové zaměstnání, že na vojnu může být
odveden, ale také nemusí. Pro nás je důležité, aby stále žil ve veliké nejistotě - aby měl hlavu plnou
vzájemně se vylučijících představ o budoucnosti a každá z nich vněm probouzela naději nebo
strach. Na pěti a úzkost jsou nepřekonatelné v tom, jak dovedou zabarikádovat lidský rozum před
Nepřítelem. Ne přítel chce, aby lidem záleželo na tom, co dělajíů my je musíme přimět k úvahám o
tom, co se s nimi stane.
Tvůj pacient už jistě pochytil to, že se má trpělivě podrobit vůli Nepřítele. Nepřítel tím myslí
především to, že on má trpělivě přijmout to trápení, které ho už skutečně potkalo - to nynější napětí
a strach. Právě na ně má říci: „Buď vůle Tvá“, a svůj vezdejší chléb dostane pro svůj každodenní
úkol, aby právě toto snášel. Ty se starej o to, aby pacient za svůj kříž nepovažoval svůj nynější
strach, ale právě ty věci, kterých se bojí. Na ně ať se dívá jako na svůj kříž a ať si neuvědomí,že
všechny se mu přihodit nemohou,a proto se vzájemně vylučují. Ať se předem snaží být silný a
trpělivý vůči všem těmto věcem. Doopravdy se poddat dvanácti různým a vymyšleným osudům je
totiž téměř nemožné a Nepřítel nijak zvlášť nepomáhá těm, kdo se o to snaží. Podstatně jednodušší
je poddat se tomu skutečnému a právě probíhajícímu utrpení, a to dokonce i tehdy, je-li tímto
utrpením strach; pak Nepřítel obvykle pomáhá.
Zde se projevuje důležitý duchovní zákon. Už jsem Ti vysvětlil, že pacientovy modlitby oslabíš,
když jeho pozornost odvrátíš od Nepřítele kjeho vlastním pocitům týkajícím se Nepřítele. A
naopak: pacient snáze přemůže svůj strach, odvrátí-li svou mysl od toho, čeho se obává, ke strachu
samotnému, který pociťuje jako přítomný a nežádoucí stav mysli. Pokud považuje strach za svůj
kříž, nevyhnutelně ho bude považovat za stav své duše. Dá se tedy vyslovit toto obecné pravidlo: Při
každé duševní činnosti, která prospívá nám, pobízej pacienta, aby nemyslel na sebe a soustředil se na
předmět svého myšlení; při duševních činnostech, které nahrávají Nepříteli, by se měl soustředit sám
na sebe. Ať urážka nebo ženské tělo tak upoutá jeho pozornost, že si neuvědomí: „Právě začínám
pociťovat Hněv (nebo Žádostivost)“. A naopak: ať se tolik věnuje úvahám typu „Cítím, že jsem stále
zbožnější (nebo laskavější)“, že mu přestane záležet na našem Nepříteli i na bližních.
Co se týká pacientova obecnějšího vztahu k válce, raději se příliš nespoléhej na ty pocity
nenávisti, o nichž lidé tak rádi diskutují v křesťanských nebo protikřesťanských časopisech. Když
Tvůj člověk trpí, můžeš ho pobídnout, aby se odreagoval pomstychtivostí k německým vůdcům. To
j e v pořádku. Ale to bývá jen jakási divadelní nebo mýtická nenávist namířená proti vymyšleným
cílům. On se snimi ve skutečnosti nikdy nesetkal; jsou to jen figuríny, které si v mysli vytvořil podle
toho, co četl v novinách. Taková abstraktní nenávist nás často velíce zklame - a právě Angličané
jsou v tomto směru snad největší zbabělci na světě. Jsou žabaří, kteří hulákají, že pro jejich nepřátele
není žádné mučení dost strašné, a pak dají čaj a cigarety prvnímu raněnému německému pilotovi,
kterého najdou u svého zadního vchodu.

Ať budeš dělat cokoliv, v duši Tvého pacienta bude vždy trocha zloby i trocha dobroty. Tu zlobu
musíš zaměřit na jeho nejbližší bližní, které potkává každý den, a dobrotu zase do nej vzdálenějšího
okolí, na ty lidi, které nezná. Pak bude zloba zcela skutečná a dobrota téměř neskutečná. Vůbec
nemá cenu v něm rozdmýchávat nenávist k Němcům, roste-li v něm zhoubný zvyk milovat svou
matku, zaměstnavatele nebo člověka, kterého potkává ve vlaku. Představ si svého člověka jako řadu
soustředných kruhů: v nejvnitřnějším kruhu je jeho vůle, pak rozum, nakonec fantazie. Těžko můžeš
doufat, že seTi podaří ze všech kruhů vyloučit to, co načichlo Nepřítelem; musíš ale všechny cnosti
stále vytlačovat do kruhu fantazie a všechny žádoucí vlastnosti dovnitř, do kruhu vůle. Cnosti jsou
pro nás osudné, teprve když proniknou do vůle a stanou se součástí zvyků. Tím ovšem nemyslím to,
co pacient za svou vůli pokládá (když se zaťatými zuby činí rozhodnutí), ale ten skutečný střed,
který Nepřítel nazývá Srdcem. Člověka nazachrání před obydlím Našeho Otce žádná cnost, kterou si
maluje ve své fantazii, kterou schvaluje jeho rozum nebo kterou dokonce do jisté míry sám miluje a
obdivuje. Ve skutečnosti s ním pak je mnohem větší zábava, až se sem dostane.
Líbá Tě Tvůj strýc Zmarchrob

Blahopřání k 80. narozeninám Prof. Miroslava Lebedy
Krajanská rodina při kostele Panny Marie
Karmelské v Astoni a členové pěveckého spolku
Velehrad vzpomínají na prof. Miroslava Lebedu, který
se 20. října 2002 dožívá 80 let.
Prof. Lebeda se staral téměř od vzniku naší
komunity o hudební doprovod českých bohoslužeb.
Svou lásku k hudbě a zpěvu rozšířil i mezi krajany,
když založil spolu s několika nadšenými zpěváky
v r. 1979 při naší kostelní komunitě pěvecký spolek
Velehrad. O dobrou uměleckou úroveň Velehradu se
zasloužil nejen jako bývalý dirigent opery v Ostravě a
Plzni, dirigent Severočeské filharmonie a Pěveckého
sdružení, ale hlavně svojí houževnatou prací, kterou
sboru věnoval. Jeho zásluhou proběhly v New Yorku a
Washingtonu důstojné oslavy pořádané Společností
pro vědy a mění.
Vzpomínáme na oslavy našeho prvního presidenta, předních českých umělců a významných
osobností, na vánoční a j ami koncerty aj.
,
Činnost Velehradu, k zármutku našeho dirigenta i zpěváků, skončila vr. 1992 pro náhlý úbytek
hlavně mužských hlasů. Všichni členové pěveckého spolku zůstávají prof. Lebedovi vděčni za jeho
trpělivé vedení a houževnatou práci.
Celá krajanská rodina, kterou více jak 20 let doprovázel hudbou při mších svátých, na něj
s láskou a vděčností vzpomíná.
Přejeme mu všichni a jeho milé paní Jiřince zasloužilý odpočinek v jejich pěkném rodinném
domě u Washingtonu, hodně radosti a spokojenosti a vyprošujeme dobré zdraví a Boží ochranu do
dalších mnoha let.
Krajanská rodina

Pan Stanislav Kotyza oslavuje „ABRAHÁMOVINY"
Pan Stanislav Kotyza (NY) se dožívá 1. října 50. let.
Popsat kde všude operní a koncertní zpěvák Stanislav Kotyza
zpíval a vystupoval by zabralo mnoho místa. Jenom pro připomínku
u nás doma mimo jiné zpíval v Plzni a v Národním divadle v Praze.
V zahraničí je to Brazílie, Itálie, Rusko aj. Nedávno jsme mohli
slyšet jeho hlas také v Carnegie Hall v New Yorku na koncertě
k poctě New Yorským hasičům a policii.
Se svou ženou založil nadaci Harmony Foundation, lne.
která má charitativní účel a podporuje české umělce. Pokud má
Stanislav čas, zazpívá i při českých mších v Astorii.
Milý Stando přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let. Ať svým hlasem rozdáváte radost a pokoj. Ať Vám Bůh
žehná.
Krajanská rodina

50 let společného života
Dne 13. října oslaví zlatou svatbu manželé Jiří a Hedvika Krátcí (FL). Dlouhá léta bydleli v New
Yorku a především pan Jiří byl velkým pomocníkem Fr. A. Vyoralovi při přípravě na nedělní
bohoslužby i jinak. Celá Krajanská rodina přeje manželům Krátkým hodně zdraví a Boží požehnání
do dalších let.
Krajanská rodina

Životní jubileum
Paní Dagmar Čermáková oslavila 26. září své životní jubileum. Dodatečně přejeme hodně štěstí a
zdraví zvláště na toulkách po celém světě.
Krajanská rodina

P. Jindřich Kotvrda mění působiště
Milí přátelé,
přicestoval jsem do Říma, kam jsem byl našimi biskupy poslán sloužit jako spirituál v české
papežské koleji Nepomucenu a je v Římě tuším už od roku 1939. V Litoměřicích jsem už svou
službu skončil, protože celý teologický konvikt byl přesunut do Olomouce.
Tady v Římě bude bydlet a studovat asi 18 mladých mužů. Přicházejí sem obvykle po dokončení
2. ročníku v Olomouci nebo v Praze. Studují zde většinou na nedaleké lateránské univerzitě, a tady v
Nepomucenu probíhá seminární formace.
Moje služba bude podobně jako v Litoměřicích spočívat v individuálním setkávání a
rozhovorech se studenty, zpovědi, uvedení do meditace, předsedání bohoslužbám, přípravě na to
všechno atd... .
Moje e-mailová adresa by snad měla zůstat stejná, změnilo se číslo na mobil, který používám tady
v Itálii: 0039 328 985 2446 a dá se na něj bez problému poslat sms.
Zkuste se podívat na stránku koleje: http://www.nepomucenum.net
Zdraví a přeje vše dobré
Jindřich K.

KRAJANSKÁ RODINA Ü PANNY MARIE KARMELSKÉ V ASTORI!, NYC
pořádá

V NEDĚLI 10. listopadu (Novembra) 2002
V divadelním sále naproti kostelu
(Astoria Blvd a Crescent Street)

mjlqčjxnsxé posvícení
V 10.30 AM (jako každou neděli)
MŠE SVATÁ
Ve 12 PM vydávání obědů
Vepřová, knedlík, zelí
Telecí řízek - bramborový salát - okurka
Odpoledne: pečivo, klobásy a párky
Káva a chladné nápoje
CENY - jako vždy lidové
1 PM - 6 PM hraje k tanci a poslechu
KRAJANSKÁ HUDBA

KONTAKTY
Pod vedením Jozefa Juraši s reportoárem českých a slovenských lidových písní
Vstupné: $ 5 za osobu ( děti zdarm a)
Prosíme obětavé dámy o příspěvek pečivá do bufetu.

PŘIJĎTE a PŘIVEĎTE své ZNÁMÉ

Minutové nesmysly (One Minute Nonsense)
Anthony de Mello, SJ (pokračování)
Jeden šálek kávy - jedna myšlenka
Ji
Jednomu malíři Mistr řekl: „Každý malíř, aby dosáhl úspěchu, musí vynaložit hodiny
nepřetržité lopoty a úsilí.
Některým bude dáno zapomenout při malování na své já. Když se to stane, zrodí se mistrovské
dílo.“
Mistr vždy učil, že Pravdu máme přímo před očima a že důvod, proč ji nevidíme, je
nedostatečný rozhled.
Jednou vzal jakéhosi žáka na horskou túru. Když byli v půli cesty na horu, civěl žák nasupeně
na podrobnosti a stěžoval si: „Kde je ta nádherná scenérie, o které pořád mluvíš?“
Mistr se zazubil: !Stojíš zrovna v místě, kde je nejkrásnější - jak uvidíš, až budeme na
vrcholu.“
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¡¡27“Sep-02 ¡Za Antonina Bartoše

(rodina Bartošova
(rodina Bartošova
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j02-0ct-02 ¡Za Chester and Francis Mac Farland
|03-0ct-02 ¡Za živou rodinu Chytilovu

(Lucie Chytil

j04-0ct-02 ¡Za Antonína Jurčíka
(rodina Jurčíkova
j04-0ct-02 ¡Za Danu Tomma, Boží ochranu na přímluvu Panny Marielpřátelé
¡před těžkým porodem. Za záchranu života.
|
j06-0ct-02 ¡Za rodinu Jelínkovu
(rodina Jelínkova
]07-0ct“02 ¡Za živou rodinu Kratochvílovu
¡Lucie Chytil
jl3-Oct-02 ¡Za Vendelína a Annu Bojanovských
(Octávie Mucsková
¡14-Oct-02 |Za Františka Poláška
¡Barbara Jochová
¡20-()ct-02 ¡Za zemřeleu rodinu Smrčkovu a Pavlicovu
¡Božena Smrčková
¡26-Oct-02 ¡Za zemřelou Libuši Širokou
¡Anna Benáčková
¡27-Oct-02 ¡Za zemřelé rodiče a sestru
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¡Jerome Ministr

Blíží se měsíc listopad a s ním také slavnost
Všech svátých a Památka všech věrných zemřelých.
Je dobré a velmi prospěšné vzpomínat na zesnulé v modlitbách., prosit Boha, aby jim dai život věčný, abychom
se s nimi jednou setkali v Božím království. Jména zemřelých, za které chcete nechat sloužit mši svátou v
měsíci listopadu napište a pošlete na adresu ZVONU.

Prosím, aby se pamatovalo při mších svátých na tyto zemřelé:

1
j
i

Děkujeme za příspěvek na tisk Zvonu:
V minulém období přispěli:
Růžena Bunžová, Joseph & Gita Hlavinka, Barbara Joch, Rev. Jan Smutný, Miloš Knorr, Bertha
Jurčík, Agnes Šantora, Vlasta Seibert, Bohumil & Mathilde Halkä, Marie Bartošová

Blahopřejeme k narozeninám:
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, Jarda Nehybka 13. října, Miroslav Lebeda 20. října, Miriam Munzar 25.
října, Eva Večeřová 25. října, Margaret Holubářové 26. října, Věra Kutilové 27. října, Marie
Jelínková ml. 30. října.

Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
v Astorii (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke sv. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění ve školní jídelně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
( l st Ave a 66th St.)
Adresa Českého kněze: P. Antonín Kocurek, PO Box 387, Roslyn NY11 576
Tel/Fax: (516) 625 2682 E-mail: anthonv570imsn.com htto://www.czechia.com/zvon
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