Časopis krajanské rodiny v New Yorku
ZVON

prosinec 12 / 2002
M ilí p ř á t e lé ,

hezký letopočet - dvě dvojky na kraji a dvě nuly uprostřed - nám pomalu končí. Blíží se také
tajemné poselství Vánoc a čtyřnedělní advent jako příprava na narození Krista. Letošní advent nám
zpestří vystoupení dětského souboru Bambini di Praga v Bohemian Hall a na Manhattanu. Spolu
s ním přijede do New Yorku vzácná návštěva: pan kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.
Program návštěvy a vystoupení najdete uvnitř tohoto čísla.
Přeji vám požehnanou přípravu na svátky narození Ježíše Krista. A ť prožijete Vánoce v míru á
pokoji v kruhu svých nejbližšíck Velmi si vážím vaší podpory krajanského časopisu ZVON. Také
děkuji za podporu mé misie v USA. Bůh ať vede vaše kroky v roce 2003.
Přeji vám příjemnou a ničím nerušenou četbu.
Fr. Antonín
T a je m s tv í V á n o c

(Jaroslav Bijáhu Sýkora)

Rozlitá světla města se podobají moři.
To vánoční Praha za okny h o ří
a v je jic h oknech ja z ý č k y svíce vyplazují.
Pod strom ečkem d ě ti dárky vybalují
a ta je m s tv í nad tím , kde se tu vzaly
je neláká. Už ho vyzkoumaly.
Už nevěří na je le n y s m o d rým i botičkam i,
na Ježíška, k te rý p řijížd í s p ln ý m i sáněm i !f
po Mléčné dráze odkudsi z oblaků.
D ěti už n evěří tom uto zázraku.
Věří je n ta je m s tv í štědrosti,
která dokáže srdce p ře m o stit
k tá to v i nebo mam ince za dárek
- za stavebnici nebo za kočárek.
U Ladova Betlém u p raskají svíce.
Plotna s purpurou má rozpálené líce
a rodina posluchá missu pastoralis
nad cu krá tky a vůní plných mís.
Po Štědrém d n i je svátek Páně narozeni
Ale což každé narození tajem stvím není
Chvíle, od kte ré dá! naše lodě p lu jí
k ta je m s tv í sm rti, i když nevesiují?
Tajem ství Vánoc je ve Štědrosti
Páně narození, která nás za s m rt přem ostí.

S ta v ím e v m ě s íc i p ro s in c i

1. prosince - sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Narodil se 25. ledna 1540 v Londýně. Už na studiích v oxfordské koleji vynikal řečnickým nadáním
a dosáhl hodnosti mistra svobodných umění. Jako anglikánský jáhen se při studiu teologie a
církevních Otců stal katolíkem. Po krátkém pobytu ve Francii vstoupil v roce 1573 k jezuitům.
Studoval v Brně a v Praze, kde byl v roce 1579 vysvěcen na kněze. Tam také založil první českou
mariánskou družinu a působil jako profesor rétoriky, filozofie a teologie. V roce 1580 se vrátil do
Anglie, aby tam působil mezi katolíky. Neohroženě hájil svou víru a nezradil ji ani při několikerém
mučení. Na rozkaz královny Alžběty byl 1. prosince 1581 oběšen.
4. prosince - sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Narodil se v polovině 7. století v arabské křesťanské rodině. Kolem roku 700 vstoupil do kláštera sv.
Sáby nedaleko Jeruzaléma a stal se knězem. Ve svých spisech a kázáních vykládal věroučné pravdy
a hájil uctívání obrazů svátých. Jeho hlavní spis „Pramen poznání“ a zejména vněm obsažený
„Výklad pravé víry“ mu získal u východních křesťanů podobnou autoritu, jakou mají na Západě
spisy sv. Tomáše Akvinského. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 749. V roce 1890 byl prohlášen
za učitele církve. Byzantská liturgie dodnes užívá některých jeho hymnů.
7. prosince - sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Narodil se kolem roku 339 v Trevíru jako syn římského vysokého správního úředníka. Sám také
v Římě vystudoval řečnictví a práva. Svou veřejnou činnost začal v Sirmiu (v dnešní Jugoslávii).
Když působil v Miláně, byl tam zvolen za biskupa a 7. prosince 374 přijal biskupské svěcení.
Svědomitě doplňoval své znalosti a brzy se proslavil jako pastýř a učitel svěřeného lidu. Stavěl se
proti zneužívání císařské moci a hájil čistotu učení víry proti ariánům. Jeden ze svých dopisů poslal i
na naše území (do oblasti dnešní České republiky) markomanské královně Fritigile. Podporoval zpěv
lidu pn slavení liturgie a sám podle východního vzoru skládal hymny. Zemřel na Bílou sobotu 4.
dubna 397.
14. prosince - sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Narodil se v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům.
Jejich tehdy uvolněnější život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům.
V roce 1568 se však setkal se sv. Terezii od Ježíše a ta vněm vzbudila zájem o reformu
karmelitského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor, a dokonce ho na 3 měsíce zavřeli do
vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu
Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Plamen lásky žhavý) jsou komentáře k těmto básním. Příkon,
které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému spojení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického
života. Zemřel 14. prosince 1591 v klášteře v Ubedě
21. prosince - sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
Narodil se v roce 1521 v Nijmegen v Holandsku, vystudoval v Kolíně nad Rýnem a vstoupil
k jezuitům. Celý život zasvětil obraně katolické víry. Účastnil se jako teolog tridentského sněmu.
Pracoval jako učitel, kazatel, katecheta, spisovatel a misionář na různých místech v Německu; a také
v Praze, kde založil kolej, která později splynula s univerzitou. Jeho ,.Katechismus“ se dočkal 400
vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Zemřel 21. prosince 1597 ve Fribourku ve Švýcarsku.

Z d o p is u s v á té h o E d m u n d a K a m p iá n a fo rd ů m ta jn é r a d y a n g lic k é k r á lo v n y

Pro slávu Boží a k prospěchu vašich duší chci vynaložit a ospravedlnit víru katolické církve
Když jsem odešel z Německa a z Čech, poslán svými nadřízenými, a odvážil jsem se vstoupit do této
ušlechtilé země, mé drahé vlasti, pro slávu Boží a k prospěchu duší, považoval jsem za
pravděpodobné, že budu v tomto zvědavém, bdělém a podezřívavém světě dříve či později na své
cestě zadržen a zastaven. Proto pro všechny případy a v nejistotě, co se se mnou bude dít, dá-lí mi
Bůh tu milost, abych trpěl ve vězení, považoval jsem za nutné připravit toto psaní, s přáním dát je
Vašim lordstvům k přečtení, abyste dobře poznali můj případ.
Přiznávám, že jsem (třebaže nehodný) kněz katolické církve a Bůh mi dopřál, že jsem mohl
těchto posledních osm let zasvětit životu v Tovaryšstvu Ježíšově. Tím jsem na sebe vzal zvláštní
způsob služby pod praporem poslušnosti a vzdal jsem se všeho zájmu o dosažení bohatství, poct,
požitků a ostatních světských potěšení.
Na rozkaz našeho generálního představeného jsem podnikl cestu z Prahy do Říma a z Říma do
Anglie se stejnou radostí, s jakou bych šel, kdybych byl poslán do kterékoli křesťanské nebo
pohanské země.
Mým úkolem je nezištně hlásat evangelium, udělovat svátosti, učit neznalé, napravovat
hříšníky, vyvracet bludy - zkrátka volat k duchovní pohotovosti proti neřestem a pyšné nevědomosti,
jež se zmocnily velkého počtu mých drahých krajanů.
Žádám pro slávu Boží s veškerou pokorou a podle vašich dispozic tři druhy nezaujatého a
klidného vyslechnutí: první před Vašimi ctihodnostmi, kde chci rozmlouvat o náboženství, pokud se
týká obecného blaha a Vašich vznešeností; druhé, kde chci obšírněji promluvit před doktory a mistry
a vybranými muži z obou univerzit a vyložit víru katolické církve na základě nesčíselných důkazů
z Písma, koncilů, církevních Otců, historie a přirozených i morálních důvodů; třetí před právníky,
církevními i světskými, kde chci tuto víru ospravedlnit tím, co vyplývá z dosud platných a
uplatňovaných zákonů.
Jestliže tyto mé nabídky budou zamítnuty a mé úsilí nebude mít žádný výsledek, a já, když
jsem ujel tisíce mil, abych vám prokázal dobro, budu odměněn krutostí, nemám už nic, co bych řekl,
kromě toho, poroučím tuto vaši a mou záležitost Všemohoucímu Bohu; on zkoumá lidská srdce. Ať
nám udělí svou milost a uvede nás ve vzájemnou shodu přede dnem odplaty, abychom mohli být
přáteli aspoň v nebi, kde budou všechny křivdy zapomenuty.
R a d y z k u š e n é h o ď á b la

C.S. L e w is

Tato kniha je pravděpodobně nejslavnější knihou C. S. Lewise. Je to vtipný i moudrý rozbor silných i slabých
stránek povahy křesťana, ja k o nich píše zkušený ďábel Zmarchrob svému mladému synovci Tasemníkovi.
Poznámka:Nepřítel —Bůh, Otec v Hlubinách= Ďábel, Pacient—člověk, kterého má Tasemníkpřivést do pekla

8. KAPITOLA
Můj drahý Tasemníku,
Tak ty tedy chováš „velké naděje, že náboženská fáze Tvého pacienta je u konce“? Už dávno
jsem si říkal, že s Hlubokou školou to jde od deseti kpěti od té doby, co ji začal vést starý
Mrchodlak, a teď to přímo bije do očí. Cožpak tys ještě neslyšel o Zákonu vlnění?

Lidé jsou obojživelníci: napůl duchové, napůl zvířata. (To, že si Nepřítel usmyslel vytvořit
takového odporného křížence, bylo jedním z důvodů, proč se Náš Otec rozhodl odepřít Mu svou
podporu.) Lidé patří jakožto duchové do věčného světa, ale stejně jako zvířata žijí v čase. Znamená
to, že jejich duše mohou směřovat k věčnému cíli, ale jejich těla, city a představy se stále mění;
vždyť „být v čase“ znamená měnit se. Jejich nejlepším pojetím neměnnosti je tedy vlnění opakovaný návrat na určitou úroveň, ze které stále padají; je to řada vrcholů a propastí. Kdybys
svého pacienta pozoroval důkladně, zjistil bys toto vlnění ve všech oblastech jeho života; jeho zájem
o práci, vztah k přátelům i žádosti těla rostou a klesají. Dokud žije na Zemi, budou se u něho střídat
období bohaté citové a tělesné síly s obdobími tuposti a chudoby. To, že teď pacient prožívá období
vyprahlosti a nudy, vůbec není Tvou zásluhou, jak si bláhově myslíš. Je to jen přirozený jev, který
nám nijak neprospěje, pokud ho dobře nevyužiješ.
Nejlépe ho využiješ, pokud nejprve uvážíš, co chce provést Nepřítel, a pak uděláš pravý opak.
Asi Tě překvapí, že když se Nepřítel chce trvale zmocnit lidské, spoléhá se spíše na její poklesky, ne
na vrcholy. Někteří z Jeho obzvláštních oblíbenců prošli delšími a hlubšími poklesy než kdokoli
jiný. Proč je to tak? Pro nás je člověk především potravou; snažíme se pohltit svou vůlí jeho vůli a
rozšířit svůj vlastní egoismus na jeho úkor. Ale ta poslušnost, kterou od lidí vyžaduje Nepřítel, je
něco úplně jiného. Musíme se smířit se skutečností, že všechny ty řeči o Jeho lásce k lidem a o tom,
že ve službě Jemu je dokonalá svoboda, nejsou (jak bychom rádi věřili) jen propaganda, ale strašlivá
pravda. On skutečně chce zaplnit celý vesmír spoustou odporných malých kopií Sebe samého —
tvorů, jejichž život bude (ve svém nepatrném měřítku) kvalitativně podobný Jeho životu. A to ne
proto, že On by je pohltil, ale proto, že jejich vůle se bude svobodně řídit Jeho vůlí. My chceme
dobytek, který se nakonec stane naší potravou; On se chce rozdávat. My jsme prázdní a chceme se
naplnit; On je plný a přetéká. Cílem naší války je takový svět, ve kterém by Náš Otec v Hlubinách
vsál všechny ostatní bytosti do sebe; Nepřítel chce svět plný bytostí, které jsou s Ním spojeny, ale
přesto různé.
A právě zde se uplatňují ta období poklesů. Určitě ses mnohokrát divil, proč Nepřítel více
neužívá své moci ktomu, aby Ho lidské duše zřetelně vnímaly kdykoliv a v jakémkoli stupni, který
by On zvolil. Teď ale vidíš, že Neodolatelnost a Nepopíratelnost jsou právě ty dvě zbraně, kterých
Mu povaha jeho záměru nedovoluje použít. Kdyby On prostě překonal lidskou vůli (což by Jeho i
sebepatměji pociťovaná přítomnost rozhodně způsobila), k ničemu by Mu to nebylo. On nedokáže
být násilnický; dokáže se jen o lidi ucházet. Chce podvodem dosáhnout toho, aby se vlk nažral a
koza zůstala celá;ta stvoření mají sNím být jedno, ale přesto i sama sebou. Kdyby je porušil nebo
připodobnil Sobě samému, k ničemu k ničemu by mu to nebylo. Jen na začátku bývá ochoten mírně
překonat jejich vůli; posílá je na cestu s vědomím Své přítomnosti. I když je to tak nepatrné, jim to
připadá jako citově sladké a snadné vítězství nad pokušením. Ale On nikdy nedovolí, aby tento stav,
trval dlouho: dříve čí později stáhne - alespoň z jejich vědomí, i když ne ve skutečnosti - všechnu
svou podporu a podněty. Nechává to stvoření stát na vlastních nohou - aby jen silou vůle
vykonávalo ty povinnosti, které už pro ně ztratily všechnu svou přitažlivost. Právě v čase poklesů
(mnohem více než v období vrcholů) se člověk mění v toho tvora, jakým si On ho přeje mít. Proto
má Nepřítel jenvětší radost z těch modliteb, které se kněmu ten tvor modlí právě ve stavu
vyprahlosti. My své pacienty získáváme nepřetržitým pokoušením, protože je chceme jen jako
pokrm a čím více jejich vůli narušíme, tím lépe. Ale On je nedokáže „svádět“ ke cnosti tak, jako my
k neřesti. Chce, aby se naučili chodit, a musí tedy od nich Svou ruku vzdálit; pokud mají opravdovou
vůli chodit, těší Ho i jej ich klopýtání.

Nedej se zmást, Tasemníku: naše věc je nejvíce ohrožena právě tehdy, kdy člověk, který už
netouží, ale přece jen chce plnit vůli Nepřítele, se rozhlédne kolem sebe po vesmíru, z něhož
zdánlivě zmizela každá stopa po Něm, zeptá se, proč ho Nepřítel opustil, a přece Ho poslechne.
Ale období poklesů dávají samozřejmě příleřitost i nám. Příští týden TÍ dám několik rad, jak jich
využít.
Líbá Tě Tvůj strýc Zmarchrob
K a rd in á l M ilo s la v V lk a B a m b in i d i P ra g a v N Y

7. prosince v 5.00 PM vystoupí v Bohemian Hall 29-19 24th Ave. Astoria, NY dětský pěvecký
sbor z Prahy Bambini di Praga. Koncert uvede český primas Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup
pražský. Vstupné $10,- a pro členy Bohemian Hall $7,-. Po koncertě je ochutnávka vína a možnost
zakoupení večeře v Bohemian Hall.
V neděli 8. prosince v 10.15 AM bude kardinál Miloslav Vlk koncelebrovat mši svátou v katedrále
sv. Patrika na Manhattanu. Při této příležitosti předá Jeho Eminenci Edwardu kardinálu Eaganovi
kopii Pražského Jezulátka. Všichni farníci jsou srdečně zváni na mši do sv. Patrika. Z tohoto důvodu
8. prosince nebude mše svata v kostele Our Lady of Mount Carmel v Astorii.
V neděli odpoledne v 2.00 PM bude druhý koncert Bambini di Praga na Manhattanu ve First
Moravian Church, 154 Lexington Ave., na rohu 30th Street. Vstupné $10,-. I tento koncert uvede
pan kardinál Miloslav Vlk a místní pastor Frank A. Barker, M.A.
Na koncertě v Bohemian Hall uslyšíme koledy čeké, slovenské a polské; zatímco na Manhattanu
zazní koledy z celého světa.
Bližší informace najdete na. www.czechembassv.ora
M ik u lá š s k á d ě ts k á z á b a v a s B o h e m ia n H a ll

se posunuje o týden později, a to na sobotu 14. prosince ve 2 PM . Vstupné je $5, pro děti do 12ti
let zdarma. Děti se mohou těšit na představení loutkového divadla Víta Hořejšího. Mikuláš, anděl a
čert možná také přijdou.
M a rtin s k é p o s v íc e n í

Letošní Martinské posvícení se opravdu vydařilo. Kvalitní jídlo a pití, kvalitní pečivo. Ti kdo přišli
nabyli určitě zklamáni. Díky patří všem pořadatelům této zábavy a těm, kteří sponzorovali tombolu.
Příští zábava se koná 27. února 2003.
Fr. Antonín
B la h o p ře je m e

Pan Jaroslav Elijáhu Sýkora působí na katedře biblistiky a judaismu teologické fakulty Jihočeské
university v Českých Budějovicích. V tyto dny je na roční stáži na JTS na Manhattanu. Jaroslav
mimo jiné má zálibu v hudbě a v poezii. Jeho báseň najdete na titulní straně. V Čechách vydal dvě
CD s nahrávkou biblických žalmů v hebrejštině.
Čas plyne a Jaroslav oslaví své kulaté čtyřicáté narozeniny 22. prosince daleko od domova, ale přece
mezi svými, tady vNY. Ten den je neděle, a tak jsme se dohodli, že po mši svaté Jaroslav uvede
krátký „Kytarový recitál žalmů v hebrejštině“. Koncert začne v 12.00 AM ve školní kafeterii kostela
Our Lady of Mount Carmel. Všichni jsou srdečně zváni.
Milý Jaroslave, jménem celé komunity v Astorii Ti přeji Boží požehnání do dalších let.
Fr. Antonín

R e p r e z e n ta č n í p le s Č ech ů a S lo v á k ů

Tradiční ples se tentokrát koná 8. února 2003 v 8.00 PM v novém prostředí ASTORIA WORLD
MANOR, 25-25 Astoria Blvd. Astoria, NY. Vstupné $75.00, musí být zaplacené do 20. ledna, dále
již $85.00. Jen předplacené vstupné. Vstupenky možno zakoupit v restauraci Zlatá Praha.
Tel. (718) 721 6422, nebo (718) 728 9199
J m é n a těch r k t e ř í ž á d a li o m š e s v a té z a z e m ř e lé n a „ D u š ič k y

"

Božena Zahradníkova, Blažena Stránská, Božena Smrčková, Joseph Urban, Stephen a Irene Veselý,
Vlasta Seibert, Valerie Sebesta, rodina Weirichova, Zdenka M. Rinus, manželé Parikrupovi, rodina
Krupková, Josephine Orgon, Marek Polášek, Jerome Ministr, Miroslav Kašpar, manželé Královi,
Anna Benáčková, manželé Krátcí, Zdenka Dlouhý, Bohdan Kowalyk, Růžena Bunžová, manželé
Bláhovi, Emilia Kováčik, manželé Daňkovi, Zita D. Lehm, Zdenka Rosenberg, Dagmar Čermák,
manželé Jelínkovi, manželé Sikoijakovi, Frank Krenčík, Anna Vašek, manželé Tomečkovi,
Helena Otýpková, Mary Michtalik, Zdenka Sadlikova.
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 (pokračování)
Jeden šálek kávy —jedna myšlenka
JMI Náklonnost deformo] e vnímání - to bylo časté téma Mistrových proslovů.
I I P Dokonalého příkladu se jednou žákům dostalo, když se Mistr zeptal jakési matky:
,A co vaše dcera?“
„Má dceruška! Jak je šťastná! Má tak úžasného manžela! Dal ji auto, všecky šperky, na jaké si
vzpomněla, spousty služebnictva. Snídani jí nosí do postele a ona si pak leží až do oběda.
Jaký vzácný muž!“
„A tvůj syn?“!
„Ach, chudák chlapec! Vzal si pěknou fúrii! Dal ji auto, všecky šperky, jaké si vymyslela, a
armádu služebnictva. A nevstává před obědem! Nevstane ani, aby mu udělala snídani!“
Když byl Mistr ještě školák, jeden spolužák ho neustále trýznil.
Po letech přišel zkroušeně do kláštera a Mistr ho přijal s otevřenou náručí.
Jednou začal hovořit o své někdejší krutosti, ale Mistr jako by si nevzpomínal.
„Copak nepamatuješ?“ řekl návštěvník.
I pravil Mistr: „Rozhodně se pamatuji, že jsem zapomněl!“ A oba propukli v nevinný smích.
B liž n í

Nemá smysl jenom zírat do prázdna a doufat, že uvidíme Pána. Místo toho se musíme podívat
na svého bližního - je to někdo, jehož existenci si Bůh přál, někdo, za něhož Bůh zemřel. Každý,
koho potkáme, má právo žít, protože má svou vlastní hodnotu, ale na to my nejsme zvyklí. Přijímat&,
odlišnost je pro nás nebezpečné, ohrožuje nás to. Přiznat druhému právo být sám sebou, znamená
přiznat mu právo i mě zabít. Ale když jeho právu na existenci stanovíme hranici, pak už žádné
takové právo nemá. Láska je obtížná. Kristus byl ukřižován, protože učil lásce, která nahání lidem
strach, lásce, která vyžaduje úplné odevzdání: znamená smrt.
Když se obrátíme k Bohu a staneme mu tváří v tvář, musíme být připraveni za to zaplatit.
Jestliže však nejsme připraveni platit, musíme jít životem jako žebráci a doufat, že za nás zaplatí
někdo jiný. Ale když se obrátíme k Bohu, zjistíme, že život je hluboký, nesmírný a stojí za to ho žít.
Metropolita Antonij

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK 2002
Půlnoční
Boží Hod Vánoční
Svaté Rodiny (neděle)
Nový Rok
( středa)
M š e s v a té 1 .

24.prosince
25.prosince
29.prosince
1.ledna

11.00
10.30
10.30
10.30

-

2003

PM
AM
AM
AM

- 3 1 . p ro s in c e 2 0 0 2 + n e o z n á m e n é v m in u lé m

čís le

DATUM 1ÚMYSL
DÁRCE
¡Jiřina Vida
15-Nov-02¡Za Amalii Chaloupkovou
21-Nov-02lNa poděkování Pánu Bohu za 50 let společnéhofjiří a Hedvika Krátkých
(života a požehnání do dalších let
|
(Zdenka Dlouhý
22-Nov-02jZa Jaroslava Dlouhého
23-Nov-02|Za zemřelého manžela Jana Rennera
(Dagmar Rennerová
27-Nov-02;|Za Františka a Marii Krátkých a Josefa a HedvikulJiří a Hedvika Krátkých
¡Novákových
¡
¡Anna Hlavatá
28-Nov-02(Za uzdravení Zdenky Karlovské
(Jana Pecháček
29-Nov-02(Za Jaroslava Pecháčka (5. výročí)
¡děti a vnoučata
01-Dec-02¡Za Františka Širokého k nedožitým 100.
(manželka
02-Dec-02¡Za zemřelého manžela Václava Seiberta
¡Miroslav Krajča
03-Dec-Q2j|Za živou a zemřelou rodinu Krajčovu
(Jiřina Vida
05-Dec-02||Za Vojtěcha Chaloupku
06-Dec-02jNa poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
j
08-Dec-02|Za Jana Kováčika (sv. Patrik na Manhattanu)
10-Dec-02¡Za Jana Rennera
13-Dec-02[|Za zemřelou maminku
15-Dec-02¡Za zem. manžela a celou rodinu z obou stran
21-Dec-02¡Za zemřelé rodiče a prarodiče
22-Dec-02(Za rodičou Šurlakových a Kovačíkových
24-Dec-02jZa krajanskou rodinu ( 11.00 PM Štědrý den )
25-Dec-02j|Za krajanskou rodinu ( Narození Páně )
29-Dec-02|Za zemřelého Františka Poláška a živou rodinu

¡Emilia Kováči ková
¡manželé Královi
(Zdenka Dlouhý
(Anna Hlavatá s rodinou
(Dagmar Žalmanová
(Emilia Kovačíková

i
j
¡Věra Dúlová

O zn á m e n í ú m rtí

Dne 11. listopadu v ranních hodinách zemřel náhle pan Jan Renner. V neděli, den před svoji smrtí
byl na mši svaté v Astoni a potom na Martinském posvícení. Se zemřelým jsme se rozloučili ve
čtvrtek v 3.30 PM ve Son & Gleason Funeral home. Mše svátá za zemřelého byla následující den
v 9.30 AM v kostele sv. Anny ve Flushing. Potom jsme zemřelého doprovodili na místní hřbitov.
Děti a manželka prosí o modlitbu za zemřelého.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

D ě k u jě M ie z a p řís p ě v e k n a tis k Z v o n u :

období přispěli:
R péÉjřK . Kankrlík, George a Hedvika Krátkých, Helena Otýpka, Joseph a Martha Mělko, Jan
■Řěhnlř, Venceslaus a Otilie Jangl, Libby Hurdes, Jarda Nehybka, John a Eva Horvath, Rosario
Vasko, Joseph a Gita Hlavinka, Frank a Věra Rychetský, rodina Sedláčková, Vladimír Palička,
Stefan Haizel, Tony KoČica, Jean Stefkovič.
B la h o p ře je m e k n a ro z e n in á m :

V měsíci prosinci slaví narozeniny:
Karol Krupka 1. prosince, Ivana Parikrupa 6. prosince, Emilia Kovačíková 6. prosince, Václav
Sedláček 8. prosince, Božena Smrčková 11. prosince, Zdena Rossenberg 11. prosince, Catherine
Munzar (CA) 21. prosince, Jaroslav Sýkora 22. prosince, Helena Hlinka 23. prosince, Frank
Doskočil 24. prosince, Marie Danková 26. prosince.

Mše svátá v naší národní kapli ve Washingtonu, D.C. bude 6. prosince vc^2,00 hod.
Krajanské bohoslužby každou neděli v 10.30, v dolním kostele u Panny Marie Karmelské
v Astoni (23-25 Newtown Ave). Příležitost ke si/. zpovědi před i po mši svaté.
Po bohoslužbách následuje společné pohoštění ve školníjídelně.
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu
( lst Ave a 66th S t)
Adresa českého kněze: P. Antonín Kocurek, PO Box 387, Roslyn NY11 576
Tel/Fax: (516) 625 2682 E-mail: anthonv57(3)msn.com htto://www.cZěchia.com/zvon
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