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Úvod, Rady zkušeného ďábla, Svatý růženec, Kindness, O NADĚJI, Zemřeli, Mše svaté, Děkujeme a blahopřejeme
Víra není zářivá jistota. Má své temné noci, ale také plno světla. Je to nevýslovná vmitřní zkušenost, která uniká
jakémukoli rozboru a kterou nelze ukázat.
Yvonne Chaufinnová

Milí přátelé,
pomalu si zvykám na nové místo kde jsem byl přeložen. Our Lady Queen of Martyrs ve Forest Hills se nachází
na velmi frekventovaném místě; na Queens Blvd. Moje bývalá fara v Roslyn byla naopak na velmi klidném
místě a tak pociťuji velký rozdíl co do hlučnosti, především v noci. Pro ty, kteří nebydlí v NYC bych jenom
dodal, že naše české bohoslužby zůstávají na stejném místě v Our Lady of Mount Carmel v Astorii. A to
každou neděli v 10.30AM. Velmi si vážím Vaší podpory české misie v New Yorku. Podporu pro misii a časopis
ZVON posílejte na moji novou adresu, na moje jméno. Do MEMO napište „česká misie v NYC", nebo ZVON.
Děkuji a modlím se za Vás všechny.
Moje nová adresa.
Our Lady Queen of Martyrs
11006 Queens Blvd.
Forest Hills, New York 11375
Tel: 718 575 8959 Email: anthony57@msn.com
Příjemnou a ničím nerušenou četbu přeje
Fr. Antonín
Rady zkušeného ďábla C.S. Lewis
Tato kniha je 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 Tasemník přivést do pekla
28. kapitola
Můj drahý Tasemníku,

Když jsem Ti říkal, abys mě neobtěžoval svým nesmyslným žvaněním o válce, samozřejmě jsem tím myslel to,
že nestojím o Tvá poněkud infantilní lyrická líčení toho, jak lidé umírají a celá města propadají zkáze. Ale o
tom, jak válka ovlivňuje pacientův duševní stav, přirozeně chci podrobné zprávy – a v tomto ohledu jsi úplně
neschopný. V dopise se například škodolibě raduješ, že můžeme čekat těžké nálety na město, kde ten tvor žije.
Je to názorný příklad něčeho, co jsem Ti už vytýkal: máš radost z bezprostředního lidského utrpení a snadno
zapomínáš na to nejdůležitější. Cožpak nevíš, že bomby zabíjejí lidi? Nechápeš snad, že v této chvíli je smrt
Tvého pacienta přesně to, cosi nemůžeme přát? On unikl světským přátelům, s nimiž se měl zaplést; „zamiloval
se“ do skutečně křesťanské dívky a dočasně je imunní před Tvými útoky na svou cudnost; naše pokusy o zkázu
jeho duchovního života zatím selhávají. Když se teď blíží válečný úder, on se méně věnuje svým světským
starostem a místo nich má plnou hlavu obranných prací a své dívky. O své bližní se musí starat víc než kdykoli
předtím a líbí se mu to mnohem víc, než čekal; přestal se starat jen o sebe a stále více uvědoměle závisí na
Nepříteli. Kdyby byl dnes v noci zabit, téměř určitě bychom ho ztratili. Je to tak jané, že se o tom stydím psát.
Občas si říkám, jstli vy, mladí ďáblové, nemáte pokušitelskou službu příliš dlouho – jestli vám nehrozí, že vás
nakazí city a hodnoty těch lidí, mezi nimiž pracujete. Oni samozřejmě považují smrt za hlavní zlo a přežití za
nejvyšší dobro – ale jen proto, že jsme je tomu naučili my. Nesmíme podlehnout své vlastní propagandě. Jistě
Ti připadá divné, ze by teď mělo být Tvým hlavním cílem totéž, zač se modlí pacientova dívka i matka – totiž
jeho fyzické bezpečí – ale je to tak; měl bys ho chránit jako oko v hlavě. Kdyby teď zemřel, ztratil bys ho. Ale
pokud válku přežije, naděje nám zůstane.
Nepřítel ho před Tebou chránil během první vlny pokušení. Ale pokud on zůstane naživu, stane se Tvým
spojencem samotný čas. Dlouhá, nudná a monotónní léta úspěšného nebo nesnadného středního věku se
k našemu tažení skvěle hodí. Víš, pro ně je tak těžké v něčem vytrvat! Stále se opakující nepřízeň osudu,
postupný zánik mladistvých lásek a mladistvých nadějí, tichá beznaděj (kterou pociťují už jen nepatrně), že by
někdy dokázali překonat ta věčná pokušení, kterými je znova a znova porážím; prázdnota, kterou v jejich
životě vytváříme, a nevýslovná rozmrzelost, kterou je učíme na ni reagovat – to všechno nám dává
obdivuhodnou příležitost, jak duši vyčerpat. A naopak: pokud je člověk ve středním věku úspěšný, tím lépe pro
nás. Úspěchy svazují člověka se Světem. Člověk cítí, že „v něm nachází své místo“, i když ve skutečnosti Svět
nachází své místo v něm. Pověst o něm se šíří, okruh jeho známých roste; je si vědom své důležitosti a cítí stále
silnější tlak příjemné a zajímavé práce. Člověk pak má pocit, že jeho skutečným domovem je Země – a právě to
my chceme. Jistě sis všiml, že mladí lidé se obvykle méně brání smrti než lidé středního věku nebo staří.
Nepřítel, který tato zvířata z nepochopitelných důvodů předurčil k životu ve své vlastním věčném světě, je totiž
poměrně úspěšně chrání před tim, aby za svůj skutečný domov považovali něco jiného. Právě proto často
musíme svým pacientům přát dlouhý život; ani sedmdesát let nám často nestačí, abychom jejich duše odvrátili
od Nebe a pevně je přepoutali k Zemi. Dokud jsou mladí, stále nám unikají. Dokonce i pokud je dokážeme
chránit před jasně formulovaným náboženstvím, celé naše dílo se často zhroutí pod nevypočitatelným vánkem
fantazie, hudby a poezie: stačí k tomu třeba i divčí tvář, ptačí píseň nebo pohled na obzor.Oni se nechtějí
neochvějmě věnovat světské kariéře, rozumným známostem a opatrnickým zásadám. Po Nebi touží tak
zatvrzele, že v této fázi je k Zemi nejsnáze připoutáme, když jim namluvíme, že někdy v budoucnosti půjde
vytvořit Nebe na Zemi prostřednictvím politiky, zásahů do dědičnosti, „vědy“, psychologie, nebo něčeho
takového. Skutečně světské myšlení vzniká až po dlouhé době – a samozřejmě i za pomoci pýchy; vždyť proto
je učíme, aby plíživou smrt své duše považovali za Zdravý Rozum, Vyzrálost a Životní Zkušenost. Slovo
Zkušenost je mimochodem (v tom zvláštním smyslu, jemuž je my učíme) velice užitečné. Jeden velký lidský
filozof už málem vyzradil naše tajemství, když řekl, že tam, kde jde o Ctnost, „Zkušenost je matkou iluze“, ale
díky změněné Módě a samozřejmě s pomocí Historického Hlediska jsme jeho knihu skoro úplně zneškodnili.
To, jak velikou cenu má pro nás čas, nejlépe poznáš podle toho, že Nepřítel nám ho popřává tak málo. Většina
příslušníků lidské rasy umírá v dětství; spousta těch, kdo přežijí, umírá v mládí. Lidské zrození pro Něho má
zřejmě význam hlavně jako kvalifikace ke smrti – a smrt zase jen jako brána do toho druhého života. My
smíme pracovat jen s vybranou menšinou lidské rasy; vždyť to , čemu lidé říkají „normální život“, je výjimka.
On si zjevně přeje, aby někteří lidští tvorové (ale je jich jen velice málo), kterými zalidňuje Nebesa, nám
dokázali vzdorovat celých těch šedesát nebo sedmdesát let pozemského života. Nuže – v tom je naše příležitost.
Čím je menší, tím lépe jí musíme využít. Rozhodně musíš svého pacienta neustéle co nejvíc chránit!
Líbá Tě Tvůj strýc Zmarchrob
Svatý růženec
Měsíc říjen je tradičně zasvěcený modlitbě sv. růžence. Možná, že máte touhu se modlit růženec, ale nevíte prakticky
jak. Řada současníků Antonína Dvořáka vzpomínala, jak často viděla tohoto umělce klečet v kostele sv. Ignáce
s růžencem v ruce. Slavný francouzský maršál Foche se rovněž často a třeba i veřejně před svými vojáky modlíval
růženec. Mnoho lidí se modlí růženec a dokazují tím, že růženec není jen modlitba pro „staré babky“. Modlitba

růžence je šťastné spojení modlitby ústní – odříkávání zdrávasů – s modlitbou rozjímavou, uvažováním o důležitých
událostech ze života Kristova, a Panny Marie. Růzence může být pro každého úvodní pomůckou, jak se naučit
rozjímat, ale i mistrovskou školou rozjívavé modlitby. Růženec rozdělujeme na jednotlivá tajemství (úseky Ježíšova
života na zemi) – radostná, bolestná, slavná a tajemství světla. Ke každému tajemství se modlíme desekrát Zdrávas
Maria. Můžeme tak s pomocí Panny Marie získat krásnější vztah k Ježíši a prouhloubit víru.
Schéma modlitby růžence.
Úvod:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se
počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižovám umřel i pohřben jest.
Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího. Odtud
přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný. Amen
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v
pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Následuje třikrát:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.* Svatá
Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen
*(postupně za slovem Ježíš vkládám; 1. v kterého věřím, 2. v kterého doufám, 3. kterého nadevšechno miluji)
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
Pět desátků:
Schéma desátků:
Otče náš
10krát Zdrávas Maria (**po slov ě

Ježíš vkládáme příslušné tajemství)

Sláva Otci i Synu i Duchu ...
Zakončení:
Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové
Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné
oči, a Ježíše, který je požehnaný plod života svého, nám potomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká
Panno Maria!
Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal odměnu věčné spásy; prosíme tě tedy,
když rozjímáme tato tajemství v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie, dej, ať následujeme, co obsahují a
dosáhneme toho, co slibují; skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.
**
Radostná tajemství
1. kterého jsi, Panno, z Ducha svatého
počala.
2. s kterým jsi, Panno, Alžbětu
navštívila.
3. kterého jsi, Panno, v Betlémě
porodila.

Bolestná tajemství
1. který se pro nás krví potil.
2. který pro nás byl bičován.
3. který pro nás byl trním korunován.
4. který pro nás nesl těžký kříž.

5. který pro nás byl ukřižován.

4. kterého jsi, Panno, v chrámě
obětovala.
5. kterého jsi, Panno, v chrámě
nalezla.
Slavná tajemství
1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil.
3. který Ducha svatého seslal.
4. který tě Panno na nebe vzal.
5. který tě, Panno na nebi korunoval.

Tajemství světla
1. Kristův křest v Jordánu (Mt 3,1317)
2. Kristův zázrak v Káně Galilejské (J 2,1
12)
3. Kristovo hlásání Božího království a
výzvy k obrácení (Mk 1,15)
4. Proměnění Krista na hoře (Lk 9,2836)
5. Ustanovení eucharistie, jako svátostného
vyjádření Kristovy velikonoční oběti (Mt
26,2628)

Kindness
One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay for his hungry stomach. He decided he would
ask for a meal at the next house. On the way home from school, found he had only one thin dime left, and he was very
hungry. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a
drink of water. The woman thought he looked hungry, so brought him a large glass of milk. He drank it slowly, and
then asked, "How much do I owe you?" "You don’t owe me anything," she replied. "Mother has taught us, never to
accept pay for a kindness." He said… "Then I thank you from my heart."
Year’s later that young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big
city, where they called in specialists to study her rare disease. Dr. Howard Kelly was called in for the consultation.
When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. Immediately he rose and went
down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor’s gown he went in to see her. He recognized her at
once. He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special
attention to the case. After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the business office to pass the final
bill to bill for approval. He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room. The
woman feared opening it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and
something caught her attention on the side of the bill. She read these words…. "Paid in full with one glass of milk"
Signed, Dr. Howard Kelly.
Tears of joy flooded her eyes as her happy heart prayed: "Thank You, God, that Your Love has spread abroad through
human hearts and hands."
Myšlenky moudrých – O NADĚJI
Naděje křesťana je
Jan Pavel II.
Kdo doufá již vyhrál a
Jean Paul
Každá noc končí
perské přísloví
Zemřeli
4. září t.r. zemřela po operaci v John Hopkins University Hospital paní Zdenka Vozáriková. Narodila se v
Pardubicích a jako Zdenka Dalecká byla po druhé světové válce jedna z nejlepších tenisových hráček
v Československu. Záhy po komunistickém puči v únoru 1949 odešla do exilu a po emigraci do Ameriky se stala
Americkou občankou. Pracovala dlouhá léta v Hlasu Ameriky. Její manžel Slovák Teofil B. Vozárik, též pracovník
Hlasu Ameriky, jí předešel ve smrti v roce 1973. Pozůstává po ní dcera Marina.

Zdenka Vozáriková byla ušlechtilá žena a pravá československá vlastenka. Pomáhala kdy mohla v našich krajanských
organizacích, mezi nimi též naší české národní kapli, kde byla jednou z lektorek při mši svaté. Mše svatá byla
sloužena za spásu její duše dne 26. září 2004 v naší národní kapli ve Washingtonu, D.C..
Dr. George Švejda
Ferdinand Stanley Hoffmeister, M.D., D.M.D., F.A.C.S., beloved husband and father, scholar and gentleman,
passed into the arms of our Lord on September 6, 2004. He was born in what is now the Czech Republic to Ferdinand
and Kamila Hoffmeister, training in medicine at Charles University in Prague before immigrating to the United States.
A pioneer in the field of plastic surgery, he trained at Johns Hopkins University in Baltimore, MD., where he served
as chief surgical resident, before joining the Roswell Park Memorial institute in Buffalo, NY, where he was chief of
Department of Head and Neck Cancer and Reconstructive Sugery for 11 years. Eventually, he moved to Albany, NY.
To join the surgical group of Macomber, Hoffmeister and Wong, and became professor of clinical sugery at the
Albany Medical College. Despite a busy professional career, he maintained time with his loved ones and friends. He
was much beloved by those who knew him, his charm, gentle manner, and humor cherished by all and he wil be
dearly missed. Predeceased by his mother and father, he is survived by his wife Jana, children Peter, Paul and Jana;
his sister, Milena; nephews, Martin and Vaclav and extended family. A mass of Christian Burial was at St. Pius X.
Church in Loudonville, NY.
Dne 14. září

’04 zemřela ve věku 52 let slečna Eva Hyčková. Pohřební mše a poslední rozloučení se konalo 4. října ’04
v kostele Our Lady of Mount Carmel v Astorii. Odpočinutí věčné dej ji, Pane a světlo věčné, ať ji svítí.
Vzpomínka na jednu vzácnou duši.
Blíží se měsíc listopad a s ním svátek Dušiček. Člověk vzpomíná na své příbuzné a přátele, kteří už zemřeli a v mysli
nám vytanou mnohé vzpomínky. Jednou takovou dušičkou na kterou nelze zapomenout byla, jak těžké je říct že už
není, naše Josefínka. Paní Josephine Orgon prožila velice rozmanitý a těžký život. Její životní příběh by dokázal
zaplnit celou knihu. Naše rodina ji poznala až v roce 1985, tedy už před bezmála 20ti lety. Josefinka byla člověk
nevídané vitality, svérázného ale tak milého humoru, že ji prostě každý musel mít rád. Byla stědrá ke všem, zatímco
sama žila docela obyčejně v malinkatém bytě. Stále něco dělala: háčkovala, vyšívala, navštěvovala nemocné a starala
se o druhé. Dokázala každého potěšit, podržet v těžkostech které život přináší a dívat se na vše s optimismem že
„zkrátka bude líp“. Byli jsme za ta léta v kontaktu hlavně díky telefonu, protože velká rodina nám nedovolovala
častější výlet do NYC. A vždycky chtěla vědět všechno co se děje: co děti, co děláme a taky co právě vařím, a když to
bylo jídlo ji pochuti, říkávala: „Vy huncuti, vy si dopřáváte!“ Jak jsem milovala ty její průpovídky, můžu bez
nadsázky říct že po hovoru s ní jsem byla hned jaksi v dobré náladě. Jak potom byla na oplátku vděčná, když – už
v nemoci – jsem ji volala do nemocnice. Telefonní linka byla v té době jením z mála pojítek s okolním světem a i
když jsme doufali, že se ještě uzdraví aspoň natolik aby se ještě podívala ven, už se tak nestalo.
Naše milá Josefínko, bylo nám moc smutno když jsi nám letos na jaře zemřela, i když víme že to znamenalo konec Tvému trápení a že už je
Ti líp. Těšíme se jednou na shledanou, až mi zase řekneš: „Co Ti to tak trvalo, holka.“
Marta Hnízda

Mše svaté v říjnu 2004
DATUM

ÚMYSL

01Oct04 Za Bohuslava Rychlíka

DÁRCE
rodina Hnízdova

02Oct04 K andělům strážným, na poděkování za pomoc a další ochranu na farmu rodina Sedláčkova
03Oct04 Za rodinu Čížovu a Šrámkovu

rodina Čízova

06Oct04 Za zemřelého přítele Martina Krále

rodina Krátkých

07Oct04 Za Natalii a Vladimíra Hnízdovy

rodina Hnízdova

08Oct04 Za živou a zemřelou rodinu Sedláčkovu

Joseph Sedláček

09Oct04 Za Marii Sedláčkovou

rodina Sedláčkova

10Oct04 Za Dennise Pope

rodina Sedláčkova

11Oct04 Za Stanley Hoffmeister

Jana Pecháček

13Oct04 Za zdraví a Boží požehnání, za celou naší žijící rodinu a za naše dobré
přátele u Panny Marie Karmelské

rodina Krátkých

15Oct04 Za Jaroslava Pecháčka

Jana Pecháček

16Oct04 Za zemřelé rodič Hedviku a Josefa Novákovy

rodina Krátkých

17Oct04 Za Annu a Vendelina Bojanovsky

Octavia Mucskova

18Oct04 Za manzele Sedláčkovy, k vyročí svatby

rodina Sedláčkova

20Oct04 Za Natalii a Vladimíra Hnízdovy

rodina Hnízdova

22Oct04 Za Zdenku Vozárikovou

rodina Sádliková

24Oct04 Za zemřelou rodinu Smrčkovu a Pavlicovu

Božena a Peter Smrčka

25Oct04 Za Libuši Širokou

Anna Benáčková

27Oct04 Za Mariu a Ivana Barčukovy

rodina Hnízdova

29Oct04 Za Mariu a Pavola Kačmarovy

rodina Hnízdova

31Oct04 Za zemřelou rodinu Poláškovou

rodina Tomečkova

Všech svatých a Památka všech věrných zemřelých.
Je dobré a velmi prospěšné vzpomínat na zesnulé v modlitbách, prosit Boha, aby jim dal život věčný, abychom se s
nimi jednou setkali v Božím království. Zde můžete napsat jména zemřelých, za které chcete nechat sloužit mši svatou
v měsíci listopadu. Pošlete je na moji novou adresu.
Our Lady Queen of Martyrs
Fr. Antonin Kocurek
11006 Queens Blvd., Forest Hills, 11375 NY
Děkujeme za příspěvek na ČESKOU MISII
V minulém období přispěli:
Jana Pecháček, Alžběta Sýkora, Daniela Dubinská, Olga Vrabec, Octavia Mucskova, Emilia Kováčiková.

Blahopřejeme k narozeninám
V měsíci říjnu:
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, Eva Večeřová 25. října, Miriam Munzar 25. října, Margaret
Holubář 26. října, Věra Kutilová 27. října, Marie Jelínek ml. 30. října.

