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Anděl Něžnosti
(Poselství shůry, Anselm Grün
vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří 2002)

Milující se lidé si říkají: Ty můj něžný anděli! Tím oceňují, že je k němu
druhý tak něžný, že s nimi nezachází jako s majetkem, nýbrž jako s
drahocenným pokladem, k němuž se můžeme blížit jen s úctou. Ale něžnost
není jen pro zamilované, uznávanou ctností je i v moderním světě. V éře
plné násilí touží mladí lidé po jiném vztahovém modelu, po atmosféře
něžnosti. Vzniká vlastní kultura něžnosti, něžný životní styl. Něžnost je
umění něžně zacházet s lidmi, s přírodou i s věcmi. I když je tento pojem
typický pro moderní dobu, setkáme se s ním ve všech dobách. V Bibli se
často mluví o něžném setkání. V listu Titovi (3,4) čteme, že se nám v Ježíši
Kristu ukázala Boží něha (charis  milost, něžnost). Spisovatel Heinrich
Böll vyřkl před svou smrtí požadavek teologie něžnosti. Sám ji našel v
Novém zákoně; teologii “vždy hojivou”.
Kéž anděl něžnosti uvede do umění jemně a něžně zacházet s lidmi i se
vším, co bereš do ruky. Slovem něžný označujeme člověka jemného,
útlocitného. Něžně můžeš s druhým zacházet jenom tehdy, když sis ho
oblíbil. Pak do něho nebudeš rýt, nebudeš ho brutálně kritizovat nebo se
ho dotýkat. Nebudeš ho nutit, aby vyzradil všechna svá tajemství. Budeš
se k němu přibližovat s něhou a citlivě. Něžně s ním mluvit, něžně se s
druhým stýkat. V takové atmosféře, plné vzájemné úcty v níž objevíš
vlastní krásu, vyjde najevo i tvá něžnost: v doteku, v něžném pohlazení
nebo v něžném polibku. V takové atmosféře proudí mezi dvěma lidmi
láska, která nehodlá nikoho spoutávat, nežádá si žádné výhody. Láska
nezištná, která dopřeje druhému volnost, která ho respektuje a která ctí
partnerovo tajemství.
A jak mám něžně zacházet s věcmi? S úctou budu brát do ruky např. knihu,
protože vnímám její cenu. Často se děsím, jak nešetrně zacházejí mnozí
lidé s knihami. Po jejich přečtení už je téměř nelze předat dále.
Psychologové prohlašují, že brutalita bývá často výrazem potlačené
sexuality. Něžnost je známkou integrované sexuality. Sexualita ovlivňuje
všechny mé životní úkony. Přechází do každého mého doteku, do každé
činnosti, do každého styku s lidmi a věcmi. Něžně pak zacházím s každým
hrníčkem a talířkem, které stavím na stůl. Opatrně beru do ruky při práci
naástroje. Svatý Benedikt žádá od klášterního opata, aby zacházel s
kuchyňským nádobím, jako by šlo o posvátné nádoby, protože ve všem se
vlastně dotýkáme samého Tvůrce. A coti tedy přeji? Abys poznal anděly
něžnosti, kteří k tobě budou citliví. Kteří v tobě a kolem tebe vytvoří

atmosféru něžnosti, v níž bys mohl krásně rozkvést, v níž bys mohl být
sám sebou a cítit se dobře, jako bys volným pádem padal do Boha. Dále ti
přeji, abys i ty sám směl být pro druhé takovým andělem něžnosti. Ovšem
aby ses jím mohl stát, musíš jít nejprve k andělu něžnosti do učení. Abys
dovedl s každým, kdo tě potká, a se vším, čeho se dotýkáš, zacházet něžně.
Tak vytvoříš kolem sebe prostor něhy, v nemž budeš i s těmi, kdo k tobě
přijdou, prožívat hřejivé bezpečí.

Milí čtenáři,
na prahu nového roku vás zdravím a chci vám všem popřát krásný
požehnaný rok 2012. Tak jako každý rok se ohlížíme nazpět, co se nám
podařilo, co zase ne. Co jsme mohli udělat lépe. Na co jsme náležitě pyšní.
Abychom mohli prožívat vnitřní spokojenost, potřebujeme potvrzení
našeho jednání, či nejednání. Většinou se to děje prostřednictvím našich
přátel, kteří nás mají rádi, a my také rádi nasloucháme jejím názorům.
Pořád však musíme mít na paměti, že to co slyšíme na naši adresu nebo
prožíváme má jenom relativní hodnotu.
Uvedu to na příkladu jednoho muže. Velmi těžce bojuje se svou
obezitou. Nadváha má také za následek zhoršení jeho zdravotního stavu.
Doktor mu doporučil dietu. On tuto dietu už několik měsíců dodržuje a
výsledek se dostavil. Shodil více než 60 lb. Byl na to jaksepatří pyšný.
Každému vykládal, jakého úspěchu dosáhl. Jednou přišel na jedno
shromáždění. Hned ve dveřích ho potkala jedna známá, která ho dlouhou
dobu neviděla. „Propána krále, ty vypadáš ale tlustě, musíš se přestat tak
cpát:“ řekla mu na přivítanou. Měla více méně pravdu, byl pořád ještě
obézní. Ona ale nevěděla, že už shodil těch 60 lb. Takové přivítání nečekal
a zkazilo mu to náladu na celý večer.
Na tomto příběhu vidíme, jak se naše úsilí kolikrát v očích lidí
nepochopeno, protože neznají všechno, o co se snažíme - neznají okolnosti.
Také ale vidíme, jak daleko ještě máme do „plnoštíhlosti“.
Kdo zná všechny okolnosti do detailu a má s námi soucit, je jedině
Bůh. Nesmíme si to ale představovat tak, že by měl plus a mínus na všechno
co prožíváme a oč usilujeme. Prostě nás zná jako milovanou osobu. Jako
lidskou bytost, která má důstojnost Božího dítěte. Také nám velice zřetelně
ukazuje, že každý hřích vede do záhuby.
Tedy, suma sumárum, přeji vám milí čtenáři plno hezkých setkání
s lidmi po celý rok. Pokud, se setkáte s člověkem, který úmyslně, nebo
nevědomky – jako ta paní s obézním mužem, poukáže na vaše nedostatky,
neházejte flintu do žita. Je hodně věcí, které se musí v životě změnit. Máme
na to zase další rok.
Příjemnou četbu přeje Fr. Antonín

Dne 18. prosince 2011 zemřel první
postkomunistický prezident Václav Havel.
Velice jsem si vážil prezidenta pro jeho hledání
pravdy a spojování politiky s morálkou. Zde je
jenom několik postřehů lidí bezprostředně po
jeho úmrtí. Jsou to jeho přátelé spoluvězni a
kněží. Requiescat in Pace.

Tomáš Halík, kněz
Ano, já jsem se dozvěděl o smrti Václava Havla
ještě před tou dřívější polední mší. A samozřejmě ta zpráva mě velmi
zasáhla. I když už v tom posledním setkání s Václavem Havlem před
několika týdny jsem cítil, že ta svíčka jeho života pomalu dohořívá. Ale
nemohl jsem to ani nijak vnitřně zpracovat, protože okamžitě začaly pršet
telefonáty ze všech možných stran a chtěly nějaké vyjádření a tak možná
až ta mše byla takovou chvílí medidativní a zachvěl se mi hlas na počátku,
když jsem vzpomínal, že právě před rokem jsem tuto mši zahajoval verši
Bohuslava Reynka Advent Čtvrtá neděle procitají andělé. A on procitl
anděl smrti. A já si myslím, že tyhle ty dny jsou strašně důležité pro náš
národ. Jakým způsobem se vztáhneme k té památce Václava Havla.
Samozřejmě můžeme z toho udělat kýč. Můžeme z něho udělat jakousi
ikonu. Mohou si s ním někteří lidé vyrovnávat posmrtně účty a jiní zase,
kteří mu nemohli přijít na jméno, budou o něm říkat veliké věci. Ale mě
především zaujala ta spontánní reakce mladých lidí. Té nejmladší generace,
na které tolik záleží. Lidi, kteří vlastně neprožili rok 89 a koneckonců i
toho Havlovo prezidentství už je pro ty mladé lidi minulostí. A já si myslím,
že právě pro ně najednou vyvstal Havel jako takový velký symbol toho,
po čem všichni toužíme. Dneska by Václav Havel asi znovu mohl říci: naše
země nevzkvétá. V naší zemi je mnoho věcí, které nás naplňují starostí. Já
mám dojem, že se promarňuje ten nejdůležitější kapitál, který demokracie
potřebuje. Je to kapitál důvěry, důvěry v demokracii. A tahle ta smrt mně
trošku připomíná smrt Karla Čapka, který zemřel také o Vánocích, o
Vánocích roku 38, kdy se stahovala mračna nad Evropou, nad naší zemí.
Doufejme, že ta všechna napětí ve světě, všechny ty krize nebudou mít tak
drastický charakter. Nicméně i v naší zemi se ozývají nejrůznější hlasy,
které tenkrát v té druhé republice také zaznívaly. Nejrůznější
nacionalismus, takový ten český fašismus, takový ten, to čecháčkovství,
které se sice zaklíná národem, ale neuvědomuje si, co to vlastně znamená
vlastenectví, odpovědnost, odpovědnost za zemi, odpovědnost za morální
stav národa. A to je něco, co Havel ztělesňoval. A já myslím, že ty řeči, ty
jeho proslovy o pravdě, to co mnozí považovali za jakýsi idealismus, se

dneska ukazuje jako něco, co je velice realistické, protože právě bez té
morální stránky vidíme i to hospodářství i ta politika je v krizi.

Česká televize 20. prosince odvysílala poslední rozhovor Václava Havla
vedený před kamerami. V pořadu Společný výslech se před měsícem Havel
sešel se svým dlouholetým přítelem z vězení, nynějším arcibiskupem
Dominikem Jaroslavem Dukou. Bavili se o stavu společnosti, politiky a
smutných Češích.
Havel: Já si vzpomínám, že před oněmi 30 lety, kdy jsme se poznali s
Jaroslavem, ostatní vězňové, kteří nás obklopovali  různí vrazi a zloději
a podobně, říkali: "Ty budeš ministrem, ty budeš kardinálem, ty budeš
prezidentem."
Neměli jsme tento způsob žertování rádi. Později se ale ukázalo, že na
našem úseku byl budoucí senátor, budoucí ministr zahraničí, budoucí
primas český a budoucí prezident. Vězňové měli pravdu a měli daleko větší
historický instinkt než my.
Duka: Jeden z vyšetřovatelů, velmi nadaný kandidát Státní bezpečnosti, si
mě v pětaosmdesátém zavolal, a když se se mnou loučil, řekl: "Víte, otče
Dominiku, oni udělali chybu, oni vás neměli všechny zavírat. A dohromady
ještě ke všemu." Tento člověk pak úplně odešel od státní policie. Přešel k
normálním policistům a v ’88 se vrátil do Škodovky jako dělník. Na
rozhraní Vánoc a Nového roku 1989 mě přišel požádat o odpuštění. Práce
u STB ho přesvědčila, že je to režim, který je nelidský. Havel: Nemohu
nezmínit tajné mše, které jsme pořádali. To bylo v neděli, kdy bylo
povoleno, aby vězňové hráli šachy. A my jsme pod rouškou šachu
absolvovali mši svatou. Vzpomínám, jak při povinné gymnastice na dvorku
jsi k nám měl drobná kázání. Málokterý kazatel při mši dělá takhle (pozn.:
Havel upažuje a rozpažuje).
Duka: Tys přece vymyslel i ten růženec, kdy jsme si udělali kuličky  uzlíky
 na kožených šněrovadlech... Ani jako arcibiskup dnes nemám tolik času
hovořit o skutečně ryze filozofickoteologických otázkách, o budoucnosti.
A že bylo mnoho velkých debat. Během těch nedělních odpolední, kdy se
k nám dostali na vycházku i vězni z jiných oddělení. Jiří Dienstbier, pan
inženýr Valeš, Albert Černý... To byla nezapomenutelná setkání, kdy pan
Valeš vyprávěl o hospodářské situaci Varšavské smlouvy.

Havel: Václav Valeš býval v roce ’68 ministrem zahraničního obchodu.
Dával mi lekce, co by bylo pro nás výhodné vyvážet do Ruska, a co naopak
dovážet z Ruska. O pár let později jsme seděli v hospodě s ním a s Borisem
Jelcinem a on totéž vykládal Jelcinovi, který přikyvoval a velkou rychlostí
pil pivo.

Pronásledování křesťanů ve světě
(převzato z www.zenit.org)

Křesťané jsou nejvíce pronásledovanými lidmi ze všech náboženských vyznání.
Vyplývá to ze zprávy konference v Moskvě. Přesto se zdá, že Spojené Státy
nedostatečně brání tato základní práva člověka.
Mezinárodní konference o Svobodě náboženství a diskriminaci křesťanů, která
se konala v Moskvě začátkem prosince minulého roku se zúčastnili reprezentanti
pravoslavné církve, katolické církve, protestanté, židé a muslimové a religionisté
z celého světa. Diskriminace a pronásledování, která plyne z vyznávání víry, je
důvodem vytrácení se náboženství ve světě.
Okolo sta miliónů křesťanů na celém světě trpí pronásledováním. Tisíce křesťanů
umírá v náboženských konfliktech. Metropolita Hilarion, šéf zahraničních vztahů
Ruské ortodoxní církve, řekl, že nejvíce je ohrožena Afrika a Střední východ.
Účastníci se shodli dvou hlavních příčinách zvyšování útoků:
1. Ztráta křesťanských kořenů a Evropský sekularizmus, kde státní autority
neustále vytlačují náboženství na okraj společnosti.
2. Islámský radikalismus, umocněný agresivní působením misionářů různých
nekřesťanských sekt a také zkreslováním křesťanského učení.
Byl to právě muslimský představitel, který se zmínil o velmi významném podílu
politiků, kteří rozdmýchávají nepokoje mezi náboženstvími. Člen Ruské asociace
Islámské spolupráce, Mufti Mohammedgali Khuzin, poznamenal, že dva největší
konflikty se odehrávají mezi muslimy a židy a mezi muslimy a křesťany.
„Podněcovány třetí částí, tyto konflikty dávají mnoho příčin pro upevnění
sekulární konsumní společnosti, která tím obrovsky roste:“ řekl Khuzin.

Konference probíhala po té, co představitel vlivné komise ze Spojených
Států, která monitoruje náboženskou svobodu po celém světě, promluvil
na půdě parlamentů v Londýně a v Bruselu.
Leonard Leo, prezident United States Commission on International
Religios Freedom (USCIRF) Navštívil Britský a Evropský parlament.
Varoval vládní představitele, aby jednali zodpovědně a rázně ve věci
zvýšeného pronásledování křesťanů a jejich diskriminace. Aby zodpovědně
chránili náboženskou svobodu.
Leo připomněl všem stranám a komisím britského parlamentu, včetně
přítomných ochránců lidských práv, Lordu Altonu z Liverpolu a Baronu
Coxovi, papeže Benedikta XVI. Papež neustále apeluje na dodržování práv
náboženské svobody. „Právo na svobodu vyznání víry by měla být

nejvnitřnější a základním právem lidské bytosti. Je to velmi důležité pro
dobro společnosti.“ (připomněl papežova slova).
„Je to pro mě veliká čest, že mohu mluvit o těchto důležitých věcech zde
na půdě britského parlamentu. USCIRF je jediná nezávislá organizace,
která má na starosti dodržování základních lidských práv, slouží jako hlas
pro ty kteří ho nemají, v zemích kde náboženská svoboda není
respektována:“ pokračoval Leo.
Lord Alton. Poukázal na nedávnou zprávu organizace „Church in Need“,
která ukazuje, že 75% náboženského pronásledování zaměřeno proti
křesťanům a to převážně v islámském světě. Poukázal také na vytlačování
náboženství v západním světě.
Dále řekl: „V Británií jsou křesťané posuzování dvojím metrem. Za první,
radikální sekularismus tlačí katolickou církev aby omezil její službu
společnosti, a za druhé rostoucí islámský radikalismus vede k paralelním
„Sharia laws“. Toto vše vede k oslabování systému a k zvyšování
extrémního násilí.“
Dále Lord Alton řekl: „Všechny tyto jevy ukazují, že USCIRF je velmi
potřebná organizace právě v nynější době“.
USCIRF je komise ve které májí zastoupení republikáni i demokraté. Je to
nezávislá federální komise. President USA a představitelé obou stran
v Senátu a Kongresu jmenují vedení této komise. Hlavním úkolem USCIRF
je poukazovat na a zveřejňovat porušování náboženské svobody ve světě;
dodávat doporučení presidentu USA a dalším ústavním činitelům.
Avšak přes její nenahraditelnou hodnotu, tato organizace měla být 16.
prosince zrušena. Dvě kongresní rezoluce jí dočasně udržují při existenci,
bude ale zřejmě ohrožena takzvanými “budget cuts“. Podle zpráv CNN má
i její znovu-přednesení momentálně status “hold“, díky senátoru Richardu
Durbinovi (D-Ill.).
To vše znamená že fungování této organizace po 16. prosinci je téměř
neodvratně zrušeno.
Tato zpráva přichází poté, co ministr zahraničí Vatikánu arcibiskup Dominique
Mamberti žádá vyhlášení mezinárodního dne za skončení pronásledování
křestanů. Podle něj má být pronásledováno až 200 milionů. Ustanovení takového
dne by znamenalo že vlády zemí jsou ochotny se tímto problémem zabývat. S
přihlédnutím na slova arcibiskupa Mambertiho je téměř nemožné, aby země jakou
je Amerika která má ve světě jedinečné morální postavení, právě nyní rušila svuj
slib ochrany pronásledovaných křestanů, prohlásil Benjamin Harnwell,
zakladatel Institutu lidské důstojnosti. Prosíme čtenáře, aby kontaktovali své
příslušné členy kongresu a apelovali, aby činnost této hodnotné organizace nebyla
zastavena. (Edward Pentin –komunikační ředitel Istitutu lidské důstojnosti.)

Milan
Sikorjak
50

Milan Sikorjak oslaví kulaté výročí narození 20. ledna. Ani se to nezdá,
ale je to už pět let, co jsme měli spolu rozhovor pro náš časopis Zvon.
Odjel jsem na pár let do staré vlasti a jsem zase zpět. Tehdy vás bylo doma
pět, nyní se rodina rozrostla o další dceru – Dominiku.
Milane, chci ti položit jenom několik doplňujících otázek, které jsme
tehdy nestihli.
Na obrázku za tebou je přilba a rukavice  odkud jsou?
Já jsem vyučený autoklempíř. V mém mateřském podniku mně nechtěli
zvýšit plat. Odešel jsem do Výzkumného ústavu stavebních a zemních
strojů. Tam mně dali dobrý plat. Dělal jsem s jedním konstruktérem,
který byl členem historického šermu REX v Brně. Každou chvíli za
mnou chodil, abych mu opravil výzbroj a jeho zbraně, které se pokazily.
Začal jsem se zajímat o historii. To mě vždycky bavilo. On donesl náčrty
a já jsem si postupně vyráběl repliky historických zbraní a oblečení.
Kromě tady té křižácké helmy a rukavic z doby osvobozování
Jeruzaléma Křižáky, mám jezdecký rapír z 15. století, který je doplněný
dýkou s celým závěsníkem z pravé kůže. Udělal jsem také repliku meče
z 10. století.
Před pěti lety jsi měl procestováno se svou ženou 40 států. Jaká je
situace dnes?
K dnešnímu dni jsme jich procestovali 45. Když říkám procestovali,
znamená to skutečně křížem krážem. V těch 45 státech jsme viděli
nejdůležitější pamětihodnosti a přírodní parky. V garáži jsem měl doma
obrázek Monument Valley. To byl můj sen vidět. Pán Bůh mě to umožnil.
To je také zajímavé, že Bůh řídí naše kroky i v našich přáních. Zbývá ještě
pět států. Aljaška, Havaj, Oregon Washington, Idaho. Snad ještě Texas
musíme navštívit pečlivěji.
V kostele už pomáháš skoro patnáct let.

My jsme se přišli podívat do Astorie na mši. Předtím jsme chodili do
slovenského kostela na Manhattan. Tam byl ale problém s parkováním. Po
mši svaté nás lidi hned srdečně pozvali na snídani. Bylo to velice srdečné
pozvání. To nás skutečně oslovilo a velice mile překvapilo. Lidé z kostela
nám velice pomohli. Začali jsme chodit do Astorie pravidelně. Začali
jsme pomáhat, chtěli jsme lidem vrátit jejich milé přijetí.
Přání na závěr?
Přál bych si, aby moji potomci měli svůj vlastní „business“, aby
nepracovali pro druhé, aby si rozhodovali sami, kdy budou mít volno atd.
Mohou pracovat těžce, ale ať jsou svými pány. Také, aby je to bavilo.
Milane, přeji Ti hodně zdraví, Boží požehnání a radost z vykonané práce.
Děkuji Ti za pomoc pro krajanskou rodinu.
Fr. Antonín
Milan Sikorjak vyrůstal v Brně. Prozrazuje ho jeho nářečí. Zde je ukázka překladu
evangelia Mt 11, 211 do brněnského hantecu. Levý sloupec je evangelia, tak jak
ho slyšíme v kostelích. Pravý sloupec je překlad, tak jak ho můžeme slyšet v
některých brněnských kostelích. (překlad www.katolik.cz)

Jan uslyšel ve vězení o činech
Kristových; poslal k němu vzkaz po
svých učednících:
„Jsi ten, který má přijít, nebo máme
čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl: „Jděte,
zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní
jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají, chudým se zvěstuje
evangelium.
A blaze tomu, kdo se nade mnou
neuráží.“
Když Janovi učedníci odcházeli,
začal Ježíš mluvit k zástupům o
Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť
podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
Nebo co jste vyšli zhlédnout?
Člověka oblečeného do drahých
šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v
domech královských.
Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka?
Ano, pravím vám, a víc než proroka.

Žanek se v kameňu dogóml o
Šéfových fachach. Silbroval k němu
dva svoje mladý a špizoval: “Seš ten,
co má doklapat, anebo ešče dovalí
lepčejší?
Šéf jim hókl: “Sypte hlásit Žankovi,
co jste zgómli a zblikli: slepéši
nasísajou, šmatloni capartujou,
muzikáři se opucujou, hluchoni
gómuou, zdechloni se zbráborajou,
plotňákum se hlásijou špica zvonky.
A savana hokna, kdo po mně
nefluše.”
Jak valii pali hókl Šéf sajtně o
Žankovi: “Co jste doklapali na
Saharu zbliknót? Palach, co líce v
luftě?
Tož za čím jste dovalili? Za borcama
lajvont oháklýma? Lajvont oháklí
vegetujou ve hlavónským kéru.
Skrz co jste docaprtali? Zbliknót
hláškařa?
Sichr, a teda kurňa hláškařa!

To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já
posílám posla před tvou tváří, aby ti
připravil cestu před tebou.”Amen,
pravím vám, mezi těmi, kdo se
narodili z ženy, nevystoupil nikdo
větší než Jan Křtitel; avšak i ten
nejmenší v krávloství nebeském je
větší nežli on.

O něm je našrajblý:
“Silbruju svýho dýnstmona před
tvojim ksichtem vypucovat ti tratec.”
Šlus, garantuju vám: mezi šropálama
od kocórů nevysísl betelnější jak
Žanek Potápka.
Ale aji ten je pendrek proti
zgrčencovi v Šéfově rajónu.”

Datum Světového dne mladých bylo ustanoveno : 23.28. července
2013. Datum bylo vybráno na schůzce mezi pontifikálnim výborem pro
laiky a místním organizačním výborem. Členy výboru jsou také Oranni
Joao Tempesta  arcibiskup of Rio a dva další biskupové a představitelé.
Výbor se take má dohodnout v brzké době na oficiálním logu.
Kubánský tisk uveřejnil, že země je připravená přivítat papeže Benedikta
XVI “vřele a s respektem”. President Raul Castro uvítal oficiální oznámení
návštěvy papeže. Návštěva se uskuteční ke konci měsíce března 2012. V
neděli 19. prosince se setkal kubánský president s oficiální delegací svatého
otce, aby prodiskutoval přípravu návštěvy, kterou Svatý otec oznámil 12.
prosince - na svátek Panny Marie Guadalupské. Vatikán oznámil, že vztahy
mezi oběma státy jsou vynikající. Některé detaily papežovy navštěvy byly
upřesněny. Benedikt XVI. navštěvuje Latinskou Ameriku již po druhé. V
roce 2007 navštívil Brazílii. Nyní přijíždí na Kubu při příležitosti výročí
400 let nalezení obrazu “Our Lady of Charity”- patronky Kuby.

Krátký přehled událostí z minulého roku:
(krajanská rodina 2011)

9. ledna - mše svatá ve Washingtonu DC
6. března Masopustní zábava
2.3. března navštěva biskupa Mons. Petra Esterky
Oslava 40 let Krajanské rodiny v Astorii. První mše svatá v českém jazyce
zazněla v březnu roku 1971. Mši svatou sloužil P. Alois Vyoral
22. května  mše svatá ve Washingtonu DC
10. července, piknik a rozloučení s Fr. Janem Czudkem
25. září  mše svatá ve Washingtonu DC, hlavní celebrant Mons. Dominik
Duka, pražský arcibiskup
14. října  Shining Star Award Dinner  Marie Tomečková
13. listopadu - Martinská zábava
18. prosince  předvánoční posezení

Mše svatá v české kapli v národní svatyni Immaculate Conception
ve Washingtonu DC bude
v neděli 8. ledna 2012. Začátek v 12.15pm
Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte s námi oslavit poslední neděli ve
vánoční době  zazpívat koledy a poděkovat Pánu Bohu za víru.
Krajanská rodina u Panny Marie Karmelské v Astorii,
NYC
Pořádá v neděli 12. února
po mši svaté v hale naproti kostelu

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 $ 5.00, děti zdarma
PŘIJĎTE SE POBAVIT A PŘIVEĎTE SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ !

Zlatá Praha Production
Request the pleasure of your company at the
Thirty First

Czech and Slovak Ball
held on Saturday
February 11, 2012 at 8 p.m.
at The Astoria World Manor
Admission fee $ 100.00
Zlatá Praha Inc. 28-48 31st St. Astoria, NY 11102 (718) 721 6422

Blahopřejeme k narozeninám
Zuzka Petrová Wartownik 1. Ledna, Denny SZF Rutar ml. 4. ledna,
Ludmila Sedláčková 4. ledna, Barbora Weirich 12. ledna, Jiří Hnízda 16.
ledna, Irene Mergl 17. ledna, Milan Sikorjak 20. ledna, Alex Chamberlain
21. ledna, Milan Večeřa 21.ledna, Miroslav Kašpar 22. ledna, Marta
Kotyzová 25. ledna, Olga Ludvíková 27. ledna, Marianne Solfronk 28.
ledna, Jan Pasáček 29. ledna, Norika Krupka Janík 30. ledna, Petra
Dlabalová 31. ledna.

Děkuji všem za podporu našeho časopisu ZVON. Díky vaší štědrosti
můžeme i nadále vydávat Zvon v příštím roce. Zvon posíláme do všech
koutů USA. Především však je to New York a okolní státy. Dohromady
tiskneme okolo 450 výtisků téměř každý měsíc, kromě letních prázdnin,
kdy vychází jedno číslo. Celkem je to 11 vydání za rok. Každé vydání stojí
zhruba $250. Tj. poštovné, papír, obálky, tonery a materiál pro tiskárnu.
Veškerá práce s tiskem a distribucí je zdarma. Chci vás poprosit i nadále
o vaši štědrost a přízeň našemu časopisu.
Fr. Antonín

Děkujeme za příspěvek pro časopis Zvon a na českou misii.
V minulém období přispěli:
Simone Kostka, Jarmila a Radomil Vins, George a Jana Planer, Josef a
Olga Chalas, Karel Chrobak, Josef Kocab, Georgia Chamberlain, Kopecky,
Vladimír a Jana Pavlovský, Helen Hlinka, Bohdan a Jirina Kowalyk, Paul
a Ivana Kučera, Emil Pavelek, N.K. Granzotti, Frank J. Shultz, Božena
Smrčka, Jarda Nehybka, Tomáš a Daniela Brabec, Svato Kudej, Josef a
Martha Melko.
Naše krajanská rodina v Astorii (ZVON) má své vlastní konto pod názvem Czech
Catholic Mission in NYC. Pokud tedy chcete poslat peníze na časopis Zvon nebo
podpořit naši misi, uveďte tento název. Váš dar si můţete odečíst z daně. Pokud
posíláte peníze na mše svaté, uvádějte moje jméno, tj. Fr. Antonín Kocurek.

úmysly mší svatých na měsíc leden
01-01-2012 Za Jana Bednáře
01-04-2012 Za sestru Evu Kratochvílovou
01-06-2012 Za Katarinu Chala
01-08-2012 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a

manželé Bláhovi
Lucie Chytil
Helena Hlinka
rodina Sedláčková

za dar zdraví pro Ludmilu Sedláčkovou

01-11-2012 Za zemřelého manžela
01-15-2012 Za zemřelého manžela Vítězslava Hlavatého
01-18-2012 Za zemřelé rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy a
rodinu

01-22-2012 Za živé a zemřelé z rodiny Dlabalovy
01-25-2012 Za Štefana a Mariu Kowalyk a rodinu
01-29-2012 Za živé a zemřelé z rodiny Jirsovy

Lucie Chytil

Anna Hlavatá
Bohdana a Jiřina
Kowalykovi
rodina Dlabalova
Bohdan a Jiřina
Kowalykovi
rodina Dlabalova

Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30, v dolním kostele 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. Adresa českého kněze: Fr. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills,
NY 11 375 Tel: (718) 575 8959 E-mail: zvonnews@gmail.com http://www.zvon.info
Slovenská mše sv. každou neděli v 11.00 u sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu (1st Ave a 66th St.)
http://www.stjohnnepomucene.org
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