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

Při slově smutek ihned myslíme na hoře po zesnulém. Jde samozřejmě o
klasický případ smutku. Kdo netruchlí pro milovaného člověka, pro
zesnulého otce či pro zesnulou matku a žije dále, jako by se nic nestalo,
blokuje svůj život. Neví, jak se správně radovat; neví, co mu to leží na
duši; neví co mu brání v životě. Příčinou bývá nevyžitý smutek. Při
truchlení se vědomě vyrovnáváme se ztrátou, kterou nám smrt milovaného
člověka zasadila. Ještě jednou se zamyslíme nad naším vztahem:
vzpomínáme, co jsme spolu prožili; co pro nás zesnulý znamenal, co nám
daroval. Ale nezavřeme oči ani před prožitými těžkostmi, před bolestí,
kterou nám způsobil, před tím, co zůstalo nevyjasněné, nevyslovené. Mnozí
se diví, že v nich při truchlení stoupá hněv, ale i ten je třeba připustit.
Smutek projasní náš vztah a postaví jej na novou rovinu. Jestliže projdeme
smutkem, můžeme si k zesnulému vybudovat nový vztah tak, že se nám
stane vnitřním průvodcem. On vlastně nezmizel. Leckdy se s ním setkáme
ve snu a řekne nám třeba něco, co nám pomůže dále. Anebo nám prostě
připomene, že bychom potřebovali to, co reprezentoval on. Truchlením
objevíme, kdo ten druhý skutečně byl. Během života jsme poznávali vždy
jen nějakou jeho část – zbývající bylo skryto za jeho maskou. Teď víme,
co nám vlastně chtěl svým životem říct, co bylo nejhlubší touhou jeho
srdce, jako zvěst nám chtěl svým životem zprostředkovat.
Anděl smutku tě však nechce jen učit, jak správně truchlit po zesnulém.
Existuje mnoho příležitostí, při nichž by tě rád uvedl do umění, jak
zpracovat vše minulé a nevyjasněné a jak to definitivně překročit. Např.
smutek za neprožitý život. Znám mnoho lidí, kteří mají náhle pocit, že byli
o svůj život připraveni. Nikdy nesměli skutečně žít to, co by byli chtěli.
Jejich rodiče či učitelé jim vnutili směr, který jim nevyhovoval. Jiní
bolestně poznávají, jaké bylo jejich dětství skutečně, že nikdy nezakusili
opravdovou domácí pohodu. Takové poznatky bolí, ale je nutno je oželet.
Jinak nás i nadále určují a tajně se vkrádají do všeho našeho myšlení a
konání. Jinak nepochopíme, proč v určitých situacích tak přecitlivěle
reagujeme anebo ztuhneme. Bývá to nevyužitý smutek and zklamáními,
která nám život připravil.
Ale nejde jen o zklamání z našeho dětství. Opětovně prožíváme zlom
určitého vztahu, znovu sedíme před hromádkou střepů svého života.
Ztroskotali jsme. Všechny ty ideály, které jsme chtěli uskutečnit, se
projevily jako iluze. Teď tu sedíme zklamaní, bez vzletu a bez jakýchkoli
ideálů. Jistý muž po zlomeném vztahu řekl, že si připadá, jako by mu někdo

ustřihl křídla. Anděl
smutku
tě
chce
ochránit před životem
se zlomenými křídly.
Přeje si, aby ti narostla
nová křídla a ty ses
mohl vznést do výšin a
odtud se podívat na své
ztroskotání. Rád by ti
propůjčil nový vzlet,
abys dovedl čelit
novým úkolům. Anděl
smutku ti ale nemůže
ušetřit bolest, kterou
pro nás znamená každý
smutek. Té musíš čelit.
Jedním si však smíš být
jist: se svou bolestí
nejsi sám: provází tě
anděl
smutku
a
promění ji v nový
život. Snad ti také
pošle do cesty lidi,
kteří budou při tobě
v tvém smutku stát,
kteří tě budou chápat,
budou s tebou cítit a
otevřou ti oči
pro to, co se ti
nyní otvírá
jako nové
možnosti.

Milí čtenáři,
náš kostel Our Lady Queen of Martyrs je podobně
jako mnoho kostelů ve městě otevřený po celý den.
Okolo půl šesté večer kostel zavíráme. Ten kdo má
službu, má na starosti zavřít a uzamknout veškeré
dveře a okna. Je také třeba prohlédnout všechny
lavice, zda tam není někdo pohroužený do modlitby
a přeslechne cinkání klíčů a rámus při zavírání dveří.
V zimním období musíme občas probudit bezdo‐
movce, kteří tam v teple kostela usnuli. Musím
přiznat, že teplota v našem kostele je nadstandartní
a tak se nedivím, že se tam příjemně klimbá.
Ke konci ledna večer jdu zamykat kostel.
Hned při otevření dveří ze sákristie do kostela jsem
ucítil velký zápach. Sedl jsem si do první lavice a
pomalu se rozhlížel, odkud by ten zápach mohl vycházet. Napadaly mně různé myšlenky – co, kde a
jak. V kostele bylo několik lidí. Jedna paní seděla na
levé straně. Někdo vzadu se modlil u sochy sv. Judy
Tadeáše. V tichu kostela jsem zachytil pravidelný
zvuk chrrrr, chááááá. Nenápadně jsem vystoupil
s lavice a pomalu se procházel po kostele. Uprostřed
kostela seděla schoulená žena a spokojeně
podřimovala. Skoro po celém kostele šířila kolem
sebe nejen melodii chrápání ale také ten hrozný
zápach. Hlavou mně problesklo, že možná budu mít
problém tu ženu dostat ven. Opak byl pravdou. Pomodlil jsem se ještě pár Zdrávasů a pak jsem
zacinkal klíči. Lidé pomalu odcházeli.
Dotyčná žena se probudila a šouravým
krokem odcházela k východu. Ve dveřích
se zastavila, pozdravila a řekla: „See you
tomorrow.“ Pomalu se s jejím
odchodem z našeho poměrně velkého
kostela vytrácel také zápach jejího
neumytého těla.
Chrám svatého Jakuba v Santiago
de Compostela ve Španělsku patří mezi
nejstarší poutní místa na světě. Hned po
Jeruzalémě a Římě tam putovalo tisíce
poutníků každý rok. Poutní cesty jsou až

dodnes označeny a můžeme je využít. V kostele je pravděpodobně největší
kadidelnice na světě. Visí ze stropu uprostřed mohutného chrámu. Na velké
svátky se spustí dolů, naplní se kadidlem a pak se tato velká kadidelnice houpe
nad hlavami poutníků a naplňuje chrám vůní kadidla. Tak jako se naše modlitby
vznášejí k Bohu, tak se vznáší k Bohu libá vůně kadidla. Říká se však, že kadidlo
mělo ještě jinou úlohu. Protože poutníků bylo hlavně v letním období velmi
mnoho, připutovali z velké dálky a možná celé týdny se pořádně nemyli. Ostatně
ve středověku se na to tak moc nedbalo. Kadidlo mělo za úkol kompenzovat
lidský pach poutníků.
Nevím, který svatý kněz to byl. Říkalo se o něm, že když zpovídal tak cítil
zápach nedobrých skutků a hříchů. Jednou stál v řadě na zpověď jeden zvláště
velký hříšník. Kněz vystoupil ze zpovědnice a řekl ať jde jako první, jeho hříchy
prý hodně zapáchají. Také jiní svatí měli tuto schopnost a cítili jakoby fyzicky
nedobré skutky lidí. Na druhou stranu se říká, že mnoho svatých naopak vydáva‐
lo vůni. Ať už to byl sv. Padre Pio z Pietrelcina, nebo svatá Terezie z Lisieux. Je
známo, že když Terezie umřela, v místnosti se roznesla vůně růží.
Bylo by velmi zajímavé, kdyby všechny naše skutky byly také indikovány
jakýmsi stupněm vůně. Zlé zápachem, dobré vůní. Nechci být špatným pro‐
rokem, ale mám dojem, že by farmaceutický průmysl zvýšil obrat
několikanásobně.
V češtině používáme sloveso „cítit“ jak pro vůni, tak pro pocit uspokoje‐
ni. Přeji vám milí čtenáři abyste se cítili dobře ve společnosti dobrých lidí. Vy
sami ať přinášíte s sebou pokoj a vůni čestného a spravedlivého člověka.
Příjemnou a nerušenou četbu, Fr. Antonín
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Bohemian Hall
Koliba
Club 21
Zlatá Praha

Díky
obětavým
lidem z naší krajanské
rodiny zábava v neděli 12.
února byla velmi úspěšná.
Všichni, kteří se přišli
pobavit nelitovali. Tradičně
skvělá kuchyně a výborná
hudba „Kontakty“ .
Děkujeme
všem
sponzorům, kteří dali dary
do tomboly. Vedle našich
lidí z farnosti do tomboly
přispěly tyto organizace:

Slovak-Czech Varieties

Memorial Mass
for
President
Václav Havel
at the Basilica of the National
Shrine of the Immaculate
Conception in Washington. On
Sunday, December 18, 2011
after the Mass we received the
sad news that President Vaclav Havel has died. We were aware that he was
in poor health, but his passing was unexpected. Our first reaction was to
let people know what a great loss my homeland and the world has suffered.
This loss of a talented writer, dissident, politician, president and citizen of
the world cant be measured. The Czech Embassy in Washington
immediately sprung into action and created a Book of Condolences and
gave the public an opportunity to visit the Embassy to sign the book from
December 20-22. Next the Embassy started formulating plans to celebrate
President Havels life. Under the leadership of Ambassador Petr Gandalovic
the Embassy staff decided on a Memorial Mass at the Shrine of Immaculate
Conception as a fitting venue to honor President Havels memory. Dr.
Barbara Karpetova and her staff were tasked to make the arrangements
with the Shrine. Archbishop Duka was invited, he was unable to attend and
asked Bishop Jan Vokal to represent him and the Czech Catholic Bishops
Conference. The Mass was scheduled for February 12, 2012, it was a
multi-lingual, Czech, Latin and English in deference to the many foreign
guests. The Mass was scheduled to start at 10 AM. At 9:15, when I arrived,
Bishop Vokal was already busy visiting Our Lady of Hostyn Chapel (The
Czech Chapel) with Dr. Karpetova acting as his guide. We had a chance
to speak with the Bishop in the sacristy and present him with gifts from
our local Czech congregation, which he graciously accepted. Bishop Vokal
was up to the bilingual challenge, he was able to switch from Czech to
English effortlessly and was ably assisted by Father Jan Fiedurek, although
native of Poland, Father Jan delivered the Creed in excellent Czech. Jakub
and Martin Hnizda served as altar servers along with the Shrines deacons
and liturgical ministers. The first reading was delivered in Czech by Zdenek
Sadlik, second reading was in English and read by Kathleen Kaspar-Paty.
The Intercessions were presented by Dr. Barbara Karpetova in Czech and
by Tom Weirich in English. Bishop Vokal read the Gospel and delivered
the Homily both in Czech and English. He also delivered greetings from
Archbishop Dominic Duka as well as the Czech Catholic Bishops

Conference. Bishop Vokal incorporated the gospel readings about the
Leper, Jesus had cured, into his Homily and made it revelant to our times.
The gifts were brought to the altar by Zdenka Sadlik, her granddaughter
Stephany, Anna Hnizda and Vaclav and Marianne Solfronk. The Choir of
the Basilica of the National Shrine sang beutifully, all members are students
at the Catholic University of America located next door to the Shrine.
CUAs School of Music is considered to be one of best in this region. During
the Introductory Rites the Choir sang Requiem oeternam, during the Act
of Penitence they sang the Mass in D Major, Op. 86 by Antonin Dvorak
followed by the rendition of the Gloria. During the Preparation of the Gifts
Qui confidunt in Domino by Krystof Harant and the Communion Antiphon
the Lux aeterna were also sung. After the
Stephanie Maier
Communion we were addressed by Dr. Zbigniew
a biskup
Brzezinski, who is a Professor of American
Jan
Vokál
Foreign Policy at Johns Hopkins University.
Dr. Brzezinski has a distinguished career, from
1977-1981 he was National Security Advisor
to the US President. He is a recipient of
Presidential Medal of Freedom and has
received many decorations and medals from
many countries including US, Poland and
Germany. His remarks left no doubt that he knew
President Vaclav Havel well. The Mass was
followed by a Reception at the Embassy.
V. J. Solfronk
Další fotografie ze mše svaté najdete na www.zvon.info

Návrat k postu
Oslovující výběr z knihy Půst
Anselm Grün
Karmelitánské nakladatelství (www.vira.cz)

(pokračování z minulého čísla)

Ježíš na poušti je konfrontován s vlastním ohrožením. Vyprávění o Ježíšově
pokušení popisuje ohrožení každého z nás. V Ježíšově boji se satanem se
nám otevírá cesta, jak zacházet s pokušením, které nás při postu napadá.
Na poušti a při postu podrobeni zkoušce, aby vyšlo najevo smýšlení našich
srdcí (Dt 8,2)
Právě půst nám staví před oči to, co nás ohrožuje.
Na poušti není nic, za čím bychom se mohli skrýt. A půst nás činí v této
bezbrannosti ještě zranitelnějšími. Nemáme už nic, čím bychom ucpali

vystupující prázdnotu... Nemilosrdně jsme postaveni tváří v tvář silám,
které bojují o nadvládu nad námi. Jde nakonec o to, zda přenecháme vládu
nad sebou Bohu nebo satanovi.
Obžerství neškodí jen tělu, nýbrž otupuje i ducha. Příliš mnoho jídla nám
bere zdravé napětí, dělá z nás lidi duchovně nasycené a líné.
Jakmile v nás půst vzbuzuje pýchu, pak je to vždy znamení, že zacházíme
se svými pudy příliš tvrdě. Myslíme si pak, že je zvládneme vlastní silou.
Kdo se postí pro lidské uznání, nezakusí pozitivní účinky postu. Půst ho
nepromění, neosvobodí a neotevře pro Boha.
Testem správného užívání postu je styk s druhými a mluvení o nich.
Mluvím-li o druhých zle, nepochopil jsem ze smyslu postu nic a bylo by
lépe postu zanechat...
Tělesný půst musí být spojen s postem ducha, tj. se zdrženlivostí od zlých
myšlenek.
Půst nás konfrontuje s námi samotnými... Samo poznání vlastního stínu už
znamená značný kus cesty za pokorou.
Postem nebojujeme proti sobě samým, nýbrž proti nepřátelům duše, kteří
nám chtějí zabránit, abychom se stali sebou samými, Božími dětmi. Svatý
Augustin říká, že v postu nejde o to nenávidět své tělo, nýbrž pouze bojovat
proti zlým návykům a tak přispívat k ozdravění.
Půst nesmí být přednější než blíženská láska.
Půst má sloužit blíženské lásce. Co člověk postem ušetří, to má dát
potřebným.
Skutek zbožnosti je cenný pouze tehdy, neníli konán před lidmi, ale ve
skrytosti. "A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí."(Mt 6,4)
Půst zintenzivňuje modlitbu. Především prosebnou. Moje modlitba pak
zaujímá celou mou existenci. Úpím k Bohu tělem i duší, svým postem, a
vyznávám, že tu sám nic nezmohu, že jsem odkázán jedině na Boží pomoc.
Půst nás uschopňuje k soucitu a milosrdenství.
Půst je adorace. V adoraci již člověk nic nenárokuje pro sebe, nýbrž sklání
se před Větším  Bohem. V postu se člověk sklání svým tělem, jež je postem
stravováno, před nekonečným Bohem, který jediný je s to utišit jeho
nejhlubší a nejvnitřnější hlad. Celým tělem křičí člověk po Bohu.
Půst v sobě skrývá určitá nebezpečí, vytratíli se z něj správná míra.
Prvním nebezpečím je jistá negace života.
Dalším nebezpečím je negativní postoj k tělu.
Jak se postit dnes?
Přehánění a neporozumění se vkradou do každého jednání, tedy i do postu.
To by nám však nemělo zabraňovat v rozumném a smysluplném postu.

Měli bychom se chopit církevní tradice a ptát se, jak ji naplňovat dnes.
Nejprve bychom se měli soustředit na pravidelný čtyřicetidenní půst.
Neměli bychom jej rozmělňovat tím, že ve zmíněnou dobu pouze sbíráme
peníze na dobré účely nebo se méně díváme na televizi. Postní doba
znamená skutečný půst  půst tělem i duší. Ovšemže k tomu náleží duchovní
obrácení, avšak obrácení právě nejen hlavou a vůlí, nýbrž i tělem. Stará
církev se v této době zcela zříkala masa a vína. To by dnes prospělo i nám.
Delší bezmasé údobí by naše tělo zbavilo mnoha škodlivin. A právě jaro
je vhodná doba k odbourání tukových zásob. Sotva bychom asi vydrželi
jíst během těchto čtyřiceti dnů poprvé až po patnácté hodině. Ale alespoň
v pátek bychom se měli v tomto období postit úplně. Komu je to příliš, ať
se spokojí s prostou snídaní nebo trochou ovoce. Každý získá jiné
zkušenosti. Někdo snadno vystačí s čajem a ovocnou šťávou, jiný musí
ráno sníst něco na posilněnou, jinak ho rozbolí hlava. Každý si musí
vyzkoušet, co mu dělá dobře. Jen se nesmí hned dát vést předsudkem, že
kdo musí pracovat, musí i pořádně jíst. Dá se dobře pracovat a mnoho
vykonat, i když se jeden nebo dva dny postíme.
(dokončení v příštím čísle)

Opposition from the Catholic
Church to the new regulations
by the Health and Human Services department on insurance
coverage for contraceptives
and sterilization continues.
WASHINGTON,
(
).

D.C.,

FEB.

16,

2012

In one of the latest salvos Bishop William Lori, chairman of the Ad Hoc Committee on Religious Liberty of the U.S.
Conference of Catholic Bishops (USCCB), appeared before the House Committee on Oversight and Government
Reform.
In his testimony, he likened the imposition on Catholic institutions to include
insurance
coverage
for
contraception and sterilization to

mandating that all Jewish delis should
serve pork.
People recognize, he said that "it is
absurd for someone to come into a
kosher deli and demand a ham sandwich." Moreover, "it is downright surreal to apply this coercive power when
the customer can get the same sandwich cheaply, or even free, just a few
doors down."
Meanwhile, just the day before the
chairman of the Committee on Pro-Life
Activities of the USCCB, Cardinal Daniel DiNardo, wrote a letter to all Senate
members urging them to support legislation to give protection to conscience
rights.
He explained that the "Respect for
Rights of Conscience Act" (S. 1467) is
urgently needed due to the new regu-

lations issued by the Department of
Health and Human Services.
"The Administration's rule makes no
provision for the rights of insurers,
even religiously affiliated insurers, but
places responsibility for enforcing the
mandate more squarely than ever on
their shoulders. This is a radical departure from current law, under which a
health plan that excludes contraception can be sold even to federal employees if the carrier has any religious

objection to such coverage," the letter
explained.
"If the needless dispute over this issue
were resolved through this legislation,
Congress and the Administration could
return to the most pressing of all the
real problems -- the fact that many
millions of Americans still lack basic
coverage for health care that supports
and sustains life," Cardinal DiNardo
said.

Newly elevated
22 kardinálů bylo uvedeno
Cardinal
do úřadu v sobotu 18.
Timothy Dolan said on
Ash Wednesday that
února 2012 papežem
his new status was
Benediktem 16.. Mezi nimi
unimportant compared
to the plight of
přijali kardinálský klobouk
poverty-stricken New Yorkers. "The
arcibiskup pražský
fact that I'm wearing red amounts to
a hill of beans," Dolan said as he
Dominik Duka a
distributed bags of food to the hungry
arcibiskup newyorský
at St. Francis Assisi church in
Manhattan on his first full day at
Timothy Dolan.
V pondělí dopoledne 20. února 2012
se pražský arcibiskup Dominik
Duka zúčastnil přijetí nových
kardinálů a jejich doprovodů
papežem Benediktem XVI. při
veřejné audienci v aule Pavla VI.
Pražský arcibiskup předal papeži
děkovný dopis a věnoval mu
moderní ztvárnění Pražského
Jezulátka z českého skla.

home since returning from Rome. He
was referring to the red hats and
vestments worn by cardinals.
He later celebrated Mass at St.
Patrick's Cathedral, his first since
becoming cardinal of the nation's
largest Roman Catholic archdiocese.
Several hundred people packed the
church to hear the Mass or receive
Lenten ashes. The day marked Ash
Wednesday, the first day of the
Lenten season.

Vaše Svatosti, milý Svatý otče,
dovolte, abych Vám poděkoval jménem stolce sv.
Vojtěcha v Praze místní církve Božího lidu za Vaši
lásku k naší zemi, k Církvi, která víc jak tisíc let
vydává svědectví o Tom, kterého Simeon nazval
Světlem národů. Krásně o tom svědčí velehradský
cyrilometodějský kříž s řeckým nápisem
„Světlo a Život“.
Při své návštěvě naší vlasti jste navštívil jako
prvního Božské Dítě, Pražské Jezulátko, které
svědčí o stále mladé víře České země, ale také o
tom, že nový život je světlem naděje pro naše 21. století. To je důvod, proč Vám
jako upomínku na mé jmenování kardinálem Svaté Církve Římské předávám
moderní ztvárnění Božího Dítěte z českého skla.
Dítě, to znamená člověk, je nejvíce ohroženou bytostí naší planety, ale také je i
její budoucností. On, který se stal dítětem, o tom svědčí a připomíná nám v kom
je naše naděje. Náš známý básník, otec prvního velvyslance u Svatého stolce po
r. 1989, František Halas v jedné básni píše: „Mít dětské oči, to je to…“, aby
připomenul, že čistý a nezáludný pohled dítěte v nás je tolik potřebný v současném
světě, který potřebuje svědectví o Boží lásce. Život dítěte v harmonické rodině
musí být starostí všech, kterým záleží na budoucnosti Země, celého světa.
Chci Vám říct, že Vás máme rádi, jak jste se mohl sám přesvědčit. Nejen věřící,
ale i představitelé naší země a vědecké a společenské autority Vám vyjádřily a
vyjadřují svou úctu a oddanost. O tom svědčí přítomnost představitelů vlády,
velvyslance České republiky při Svatém stolci, osobnosti veřejného života a věrní
poutníci, kteří mě zde doprovázejí. Přes pohnuté dějiny naší církve i země ve 20.
století si dovoluji Vás ujistit, že necelých 40% občanů České republiky nese
Kristovo nesmazatelné znamení, které přijali ve křtu a více jak milion obyvatel,
při sčítání lidu, přiznal tuto příslušnost k Římskokatolické církvi, i když byli
přesvědčováni, že je to zbytečné a zcela libovolné. Praktikující věřící z velké části
přijali doporučení svých pastýřů, že je vhodné tento nezávazný paragraf přece
jenom vyplnit, díky jim za to.
Rád bych Vám poděkoval i za svou osobu a ujistil Vás o mé oddanosti a věrnosti
s vědomím své lidské slabosti a nehodnosti. Chápu Vaše rozhodnutí jako Vaši
podporu mému úsilí a práci.
Vám vděčný a v Kristu oddaný
Řím, 16. února 2012
+ Fra Dominik OP, arcibiskup pražský a primas český

Něco pro zasmání
It is by the goodness on God that in our country we have those three
unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience
and the prudence never to practice either of them.
Mark Twain

Blahopřejeme k narozeninám
Helena Kočicová 1. března, Dennis Sikorjak 2. března, Jiří Krátký 7. března, Věra
S. Kolasa 11. března, Růžena Daněk 14. března, Josef Daněk 16. března,
František Fojtík 17. března, Tony Kočica 20. března, Irma Doskočil 23. března,
Anna Hnízdová, Oktávia Mucsková 24. března, Anna Benacek 31. března.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli:
Alžběta Sýkora, Anna Hlavatá, George a Hedvika Kratky, Milan Fryscak, Jarmila
Šurláková, Dorothy Kolesar, Anna Benacek, Mila Kania, Jarda Nehybka, Julie
V. Conklin, Helen Hlinka, Milada Stastny.

úmysly mší svatých v měsíci březnu 2012
03-02
03-04
03-05
03-06
03-07
03- 08
03- 10
03- 11
03- 12
03-14
03-16
03-17
03-18
03-19
03-21
03-22
03-25
03-26
03-28
03-30
03-31

Za zemřelou Libuši Širokou.
Za zemřelou Libuši Širokou.
Za Alex a Georgia Chamberlain.
Za zemřelou Marii Slaisovou.
Za zdraví a Boží ochranu pro manžela Jiřího
Krátkého v den jeho 84tých narozenin.
Za + manžela Zdeňka Homoláče.
Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu, včetně
dětí, vnoučat a 1 pravnoučka.
Za + rodiče Bednářovy a syna Jana.
Za Rudolfa a Julii Kocurek.
Za Boží požehnání pro Liby Hurdes.
Za Lynda Dockey Dalton.
Za Otu Bláhu, za jeho uzdravení.
Za Boží pomoc a ochranu.
Za Edward P. Babor.
Za zemřelého manžela Stanislava Mergla.
Za Jerome a Gen Kocurek.
Za Martu Petrovu a rodinu Liptakovu.
Za zemřelou Josephine Orgon.
Za sestry Julii Kormanik a Mariju.
Za Randy A. Kocurek.
Za Karola Krupku, za zdárné vyléčení.

Anna Benáčková
děti a vnoučata
Georgia Chamberlain

rodina Hnízdova
Hedvika Krátká
Alena Homoláčová

Hedvika Krátká
rodina Bláhova
Georgia Chamberlain

Hedvika Krátká
Georgia Chamberlain

Hedvika Krátká
Helen Hlinka
Pat a Edward Babor
Irene Mergl
Georgia Chamberlain

rodina Petrova
rodina Hnízdova
Helen Hlinka
Georgia Chamberlain

Hedvika Krátká

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375 Tel: 718 575 8959
Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30 am, 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 v Parish Hall
Adresa českého kněze: Fr. Antonín Kocurek, 110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11 375 Tel: (718) 575 8959
E-mail: zvonnews@gmail.com 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

Remember
you are dust,
and to dust
you shal
return.
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Čtyřicet dní se na tuto událost připravujeme postem “postní období”
Do těchto dnů se nepočítají neděle.
Postní období začíná Popeleční středou a končí na Bílou sobotu (40 dní)
Hlavní postní dny jsou Popeleční středa, Velký pátek a všechny ostatní pátky.
Hlavním úkolem pro nás je obnovení vztahu s Bohem a poznání co pro nás Ježíš vykonal.
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11

5
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Velikonoce se řídí podle lunárního kalendáře.
Neděle Vzkříšení  VELIKONOCE  se slaví vždy po
prvním jarním úplňku Měsíce ( po 21. březnu)

Sunday

Lenten Calendar 2012

