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

Andělé tedy chodí v různém rouchu  ovládají umění proměny. Dovedou
se proměnit v člověka, který nás provází na naší cestě. Nebo se promění v
lékaře, který nám zahojí rány; v terapeuta, který nás vymotá ze sítě naší
neurotičnosti; v kněze, který nás osvobodí od našich výčitek. “Andělé
přicházejí nečekaně, “ zpívá se v jedné moderní písničce. Leckdy to může
být tvůj přítel nebo tvá přítelkyně, kdo vysloví jedno slůvko  a vše se ti
objeví v novém světle. Jindy to je dítě, které se na tebe podívá a ukáže ti
nicotnost problémů, s nimiž práve zápolíš.
Andělé jsou umělci proměnění. Anděl proměnění by tě rád uvedl do
tajemství tvého proměnění. Chcešli zůstat živý, musíš se opětovně
proměňovat. Co se nemění, ztuhne. C. G. Jung řekl, že největším nepřítelem
proměny je úspěšný život, protože pak si každý myslí, že je všechno v
nejlepším pořádku. Proč se nějak měnit! Takoví lidé se pak zastaví a
zůstanou stát  jak po stránce vnitřní, tak i vnější. Opakují tytéž slovní
obraty, jichž užívali už před dvaceti lety  “jak jsem vždycky říkal”. Sázejí
na táž řešení problému, vždyť to vždycky tak dobře fungovalo. Jsou nudní.
Kdo by měl chuť se s nimi bavit? Jejich mluva i myšlení jsou vyčichlé jak
zvětralá káva, která už nechutná.
Kéž tě anděl proměnění ochrání před tím, abys sám se sebou zacházel
nelítostně. Mnozí si myslí, že se musejí změnit, ale v takovém procesu
často byvá mnoho tvrdosti a odmítání sebe samého. Musím se změnit. Už
se konečně musím těch a těch svých chyb zbavit: své přecitlivělosti, svého
strachu, své prchlivosti. Takový typ proměňování vychází z nároru, že
všechny mé chyby a slabosti jsou jen špatnostmi. Kež by ti anděl proměnění
zprostředkoval vědomí toho, že je v tobě všechno dobré, že to v tobě smí
být. Všechno, co je v tobě, má svůj smysl, ale volá to po proměně. Tvůj
strach je dobrý: často ti totiž ukazuje, že máš nějaký nesprávný základní
životní názor. Snad si myslíš, že musíš všechno vykonat perfektně, že
nesmíš udělat chybu. Pak ti tvůj strach ukazuje, jak si sám sobě takovým
životním postojem škodíš, a zve tě, abys vykročil lidštější cestou, která by
byla schůdnější. Tvůj hněv je dobrý. Když ho připustíš a pronikneš k jeho
základům, promění se tento vztek v novou vitalitu. Možná ti pak tvá zlost
ukáže, že ses doposud příliš řídil druhými. Teď bys konečně rád žil podle
svého. Tak se může tvůj hněv proměnit v novou životní energii.
O tajemství proměny vědí pohádky své: zvířata jsou v nich
proměňována v lidi a lidé ve zvířata. V nich lze proměňovat všechno. To
ti ukazuje, že se ničeho v sobě nemušíš bát. I v tobě může být proměněno

vše. Existuje hezká pohádka
Otřech
řečech
popisující
tajemství proměn. Vidíme v ní
mladého muže, který se nechce
učit tomu, co si přeje jeho otec.
Místo toho se naučí řeči
štěkajících psů, řeči žab a řeči
ptáků. Pak se vydá do světa a
přijde k hradu, kde ho hradní pán
vykáže do věže štěkajících psů,
kteří už mno poutníků roztrhali.
Mladík se však nebojí, protože
jejich řeči rozumí. Ti mu svým
štěkáním prozradí, že jsou tak
divocí a draví proto, že hlídají
poklad. Ten mu ukáží a ještě mu
pomohou jej vyhrabat. Pak
zmizí a v zemi zavládne mír. Pro
mne je to krásný obraz: tam, kde
jsi nemocný, tam je i tvůj
poklad. Tam se můžeš dostat do
styku se svým pravým,
hlubinným JÁ. Tato pohádka ti
ukazuje, že všechno, co je v
tobě, má nějaký smysl. Jsili
ustavičně nespokojený a zlostný,
nezatracuj se pro to. Spíše se
ptej, na jaký poklad že ti tyto
emoce chtějí ukázat. Jestliže ho
vyzvedneš a najdeš své pravé
JÁ, tvé city se promění a v tobě
se náhle rozhostí mír. Začneš být
vděčný za to, že tě štěkající pes
na skrytý poklad upozornil. Kéž
ti dá anděl proměnění odvahu,
aby ses vlídně podíval na vše, co
je v tobě, protože to je materiál,
který je připraven proměňovat
se tak dlouho, dokud nezačne
vším prozařovat tvá
nezfalšovaná tvář.

Milí čtenáři,
nejkrásnější je pohled z kopce na
okolní krajinu. Pro mě to byla Skalka, na
vrcholu tam vždycky, co já pamatuji stál
vysílač. Odtud byla krásně vidět moje
dědina a okolní kopce. Když jsem byl
starší, tak jsme s kamarády rádi šlapali
Javorníky. To už bylo něco většího,
dokonce jsme viděli za hezkého počasí i
Malou Fatru. Pak jsme ale s přáteli
vyrazili do skutečných velehor na
Slovensko, do Tater. Když se vlak blížil
do Štrby, nemohl jsem se vynadívat na
majestátní štíty. Prostě něco úžasného.
Jezdili jsme do Tater každý rok, většinou
na podzim. Počasí bylo stálé, nebylo tam
už tolik lidí. Z každého vrcholu byl
nádherný pohled do okolí. Ostatní štíty
vypadaly pokaždé jinak. Námahu, kterou
jsme museli podstoupit, abychom se
dostali na horu, jsme moc nevnímali.
Moc dobře si vzpomínám, že těch pár
okamžiků na jakékoliv hoře, mi přineslo
a přináší obrovský duchovní zážitek. Tak
to všechno pro nás stvořil Bůh. A ty lidi
tam dole, města a dědiny, každý člověk,
který tam žije, má jiné starosti. Z vrcholu
hory to připadalo všechno takové klidné
a majestátné. Ještě chvíli se můžeme
kochat a potom musíme sestupovat.
V životě jsem viděl ještě spoustu jiných
krásných velehor a vrcholů, ale valašské
kopce a Tatry zůstanou v srdci jaksi
nejblíže.
Nemůžu si pomoci, ale jak dlouho už
bydlím v New Yorku, připadá mně
hradba mrakodrapů jako nějaké vznešené
hory. Z každé strany je seskupení
mrakodrapů jiné. Pokud pojedete po
Beltway z letiště směrem k Verazano

bridge všimnete si že, Empire State Bulding stojí jakoby stranou ostatních
mrakodrapů. Krásnou podívanou vám poskytne BQE. Všichni, když ne
všichni tak aspoň velké většina bude se mnou souhlasit, že nejhezčí
mrakodrap je Chrysler Bulding. Velmi krásnou podívanou ve dne a
především v noci nám poskytne výhled z Brooklynské strany pod Brooklyn
Bridge – Cadman Plaza. Tam se také nejvíce fotí novomanželské páry.
Nedávno jsem jel po Triboro Bridge a znovu jsem se přesvědčil jak úplně
jinak může vypadat hradba mrakodrapů ze severního pohledu. A to se už
ani nezmiňuji o vyhlídkových místech na střechách mrakodrapů. Večer,
když jedu na trénink, na volejbal, přejíždím Queensboro bridge. Ve tmě je
vidět nádhnerně osvětlené mrakodrapy a nad nimi se jako berušky vznáší
přistávající letadla. Někdy je vidět až osm světel za sebou, tak jak se letadla
řadí aby přistály na letiště La Guardia. Mezi nimi se ještě motají jiná světla
helikoptér.
Mezi nejobdivovanějšími pohledy patří událost, která leží mimo naši
zemi. Je to, východ a západ Slunce a také naší jediné planety Měsíce. Když
jsem byl kaplanem v Krnově, chodili jsme se s mládeží dívat z vrcholu
kopce na východ Měsíce v úplňku. Měsíc nad obzorem vypadal úžasně.
V tichu noci jsme mohli pak obdivovat vzdálené hvězdy a galaxie. Pohled
na vzdálené hvězdy člověka naplňuje něčím nevyslovitelným.
Za všechnu tu podívanou vděčíme svým očím. Očima vnímáme
nádheru nejen velehor a měst, také krásu uměleckých děl, obrazů, soch.
Očima vnímáme také krásné lidi kolem sebe. V minulosti, když ne všichni
lidé uměli číst, vnímali biblické události na namalovaných obrazech a
sochách. Obrazy a umělecká díla byla v církvi vždy velmi hodnocena. Bylo
však i období, kdy se muselo za obrazy a umělecká díla v kostelích bojovat.
Někteří totiž viděli v obrazech modloslužbu – tzv. „ idiololatry“. Nakonec
však zvítězil zdravý rozum a my můžeme v kostelích obdivovat krásnou
výzdobu. Výzdoba má za úkol povznést mysl člověka a připravit ho na
největší podívanou – na setkání s živým Kristem.
V bibli se neustále setkáváme s touhou uvidět na vlastní oči Boha. Pro
mne to osobně znamená především touhu vidět nejkrásnější nepopsatelné
jsoucno, které není stvořené, ale naopak stvořilo to všechno krásné kolem
mne. Snad jenom první lidé Adam a Eva mohli vidět Boha – mohli s ním
hovořit. Pak se obloha zavřela a nikdo z lidí Boha neviděl. Jeden z velice
zajímavých příběhů touhy vidět Boha máme zaznamenaný v (Ex 33, 18-23)
Mojžíš řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“ Hospodin odpověděl:
„Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno
Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se
slituji.“ Dále pravil: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí

spatřit, máli zůstat naživu.“ Hospodin pravil: „Hle, u mne je místo;
postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní
rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu,
spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo .“
V Novém Zákoně se Filip obrátil k Ježíšovy z velice jednoduchou prosbou.
Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ (Jan 14, 8)
Když čtu tento verš, vždycky se v duchu usmívám. Kdybychom viděli
Boha a jeho krásu, určitě bychom nedělali nic jiného než být s Otcem
na věky… Ale bohužel, nebo bohudík, tajemství života a víry je
postaveno na jistém úsilí dosáhnout patření na Boží tvář.
O Velikonocích si opět připomeneme události před více než dvěma
tisíci lety. Před našim zrakem se nejdříve objeví tragický obraz Krista,
jdoucího na Golgotu. Jak mnozí budou nad ním žasnout  neboť jeho
podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. (Iz 52, 14)
Pak ale apoštolové byli svědky jeho vzkříšení. Viděli vzkříšeného Ježíše.
Viděli na vlastní oči prázdný hrob. Sv. Jan to vypověděl takto:
Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co
jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten
život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život
věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme
i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem
a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.
(1. Jan 1,1)

Požehnané Velikonoce a příjemnou četbu přeje Fr. Antonin

(Jn 3, 14 – 21)
Mnohí z Vás ste možno
videli film „Maska“ od Rockyho
Denisa.
Je natočený podľa skutočnej
události. Mladého chlapca postihla
nezvyčajná choroba. Nadmerný rast
lícnych kostí poznačili jeho tvár, že
budil hrôzu. Naučil sa s tým žiť, že

sa na neho každý pozerá, vystraší
alebo uškrnie. Bol to chlapec veľmi
dobrého srdca a tak ho jeho rovesníci
mali radi. Raz boli spolu v bludišti,
kde sú rôzne zrkadlá, ktoré poriadne
zdeformujú postavu, aj ľudskú tvár.
Bola z toho riadna zábava.
V pohľade na jedno zrkadlo sa
tomuto nešťastnému chlapcovi tvár
tak zúžila, že sa chlapci dívali na
neho, až jeden poznamenal: „Si teraz
taký krásny, aké je krásne tvoje
srdce.“ Skutočne, mať čisté a krásne
srdce je darom. Veď v takom srdci

je plnosť radosti, šťastia najmä
pravda a dobrota tú majú svoje
miesto. Éluard raz napísal: „Srdce
nie je spravodlivé, ak nebije v rytme
ostatných sŕdc.“ Ak bude človek
myslieť iba na seba, na svoje dobro,
výhody a postavenie, veľmi skoro
zabudne na druhých a stane sa tak
čisté egoistickým. Človek s takýmto
srdcom bude žiť iba vo tme svojho
vnútra, kde bude len on a nik iný,
bude sa stále báť výjsť na svetlo a
priniesť radosť iným. Ale toto nie je
pre nás cesta. My sa musíme snažiť
prinášať tej radosti čím viac a viac,
aby sa aj o nás dalo povedať:
„Si taký krásny ako
je krásne tvoje
srdce.“
Ako veľmi by
sme v dnešnej
dobe potrebovali
ľudí s takýmto
srdcom. To je však
možné iba vtedy
vtedy, keď sa budeme i
napriek prekážkam a
neúspechom snažiť vylepšiť
naše vzťahy, konať spravodlivo a
s radosťou. Mnohí môžu namietať,
veď prečo práve ja a nie on, či ona?
Tu však platí jedno zlaté pravidlo,
rokmi opakované a to: „Ak chceš
zmeniť druhých, začni najprv od
seba.“
Skutočne, mať čisté a krásne
srdce je darom. Dovolím si povedať
Veľkonočným darom..... Veď Boh
tak miloval svet, že nám daroval
svojho Jednorodeného Syna , aby
každý kto v Neho uverí mal večný

život......a prijat tento Dar, znamená
budovať
svoj
vzťah
so
Zmrtvýchvstalým Ježišom...teda
formovať svoje srdce podľa
Ježišovho srdca.
A k tomu nam pomáhajú
konkrétne
podmienky
pre
budovanie
takéhoto
vzťahu
s Kristom.
Na prvom mieste je to:
MAŤ ČAS
ROZPRÁVANIE = komunikácia
PRIJAŤ OBETU AKO DAR
BYŤ “CHUDOBNY“
POZITÍVNE ZMÝŠĽAŤ
O týchto podmienkach pre
vytvaranie dobrých
vzťahov a dobrého
srdca sa s Vami
budem deliť
v nasledujúcich
mesiacoch.
I dnešný deň
ako aj nasledujúce dni
Veľkonočného obdobia
máme k tomu príležitosť 
otvoriť sa naplno a s radosťou.
Neuzavríme sa do seba, ale
napĺňajme
našich
priateľov,
kamarátov a všetkých ktorých dnes
stretneme
dobrotou
srdca,
formovaného Kristovým Srdcom...
Ježišu Tichý a Pokorný Srdcom,
Sprav Srdce Moje Podľa Svojho
Srdca.
František Čonka

Jan Pongo oslaví 50.

Honza Pongo přišel poprvé
do USA až po pádu komunismu
v Československu. Vrátil se, aby
opět na žádost své bývalé ženy, zno
vu, tentokrát i s dětmi přijel a usadil
se zde natrvalo.
Honzo, jaké byly tvoje začátky?
Přišel jsem do USA i s dětmi v roce
1995. Situace však nebyla, co se
týká vztahu k mé manželce dobrá.
Ona už měla jiného. Snažil jsem se
dát rodinu do kupy. Manželka však
už nechtěla. Byl jsem dost v zoufalé
situaci. Pomohl mně můj kamarád
ze Slovenska Ivan. Já jsem chtěl
odjet domů. On mě však doporučil,
abych si něco vydělal a pak jel
domů. Nakonec to dopadlo tak, že
jsem tu zůstal. Nejdříve jsem praco
val v „Junk Yards“. Jsem vyučený
zámečník, takže řezání aut a podob
ná práce mi nebyla cizí. Práce tehdy
bylo dost a zaměstnavatelé si vážili
odborně vyučených lidí.
Jak jsi poprvé poznal krajanskou
rodinu v Astorii?
Ivanova manželka byla Češka. Od
bírala Americké noviny. Tam jsem
našel článek, že v Astorii jsou české

bohoslužby. Zavolal jsem tehdy otci
Jindřichu Kotvrdovi, který měl teh
dy na starosti bohoslužby. K mému
překvapení otec Jindřich za mnou
přijel. Začal jsem chodit do kostela
do Astorie.
Pomáhal jsem v kostele,
také jsem vařil jídlo na naše zábavy.
V roce 1997 přijela na návštěvu
NYC „Archa“, skupina tělesně
postižených lidí s doprovodem. Lidi
na vozíčcích s jejich asistenti. Více
než týden jsem se tehdy staral o
jejich stravování. Byla to velmi
krásná zkušenost.
Máš krásné manželství, jak
si se seznámil s Grace?
To bylo tak, byl jsem sám, a tak
jsem zkusil „Matchmaker“. Bylo to
koncem roku 2003. Grace byla až
poslední den zaregistrovaná - dostala moji nabídku na schůzku.
Přestože byla nemocná, přišla. Já
jsem tehdy hodně zápasil s mojí
angličtinou, ale ona byla velmi tol
erantní a vstřícná. Za rok 5. prosince
2004 jsme se vzali.
Honzo, vím že tvým koníčkem je
rybolov.
Já jsem vyrostl u řeky. Moje řeka je
Ohře. Už od malička jsem chytal
ryby. Největším úlovkem na moři
byla White Marlin. Chytil jsem ji
v Dominikánské republice, kde
jsme byli s manželkou na dovolené.
Vážila přes 100 lb.
Dalším koníčkem je sbírání hodin.
Když vidím nějaké starší hodiny tak
je koupím. Pokud nejdou, tak si je
opravím a vystavím. Mám tady

několik hodinových strojů starších více než sto let.
Jménem krajanské rodiny v Astorii Ti Honzo přeji k Tvým padesátinám
hodně zdraví, Boží požehnání pro práci i pro Vaše manželství.
Fr. Antonín

Rev. František Čonka – Exercicie

„Nejchudší je člověk, který nemá srdce“
V neděli 18. března po mši svaté jsme zůstali v kafeterii, abychom
trochu více obnovili naše duchovní snažení v postním období.
Rev. František Čonka z Tapanské komunity sv. Filipa Neriho
(www.nyoratory.com) si připravil duchovní promluvu o vztazích. Vztahy,
mezi námi lidmi a vztah k Bohu. Jsou to vlastně spojené nádoby. Jak buduji
svůj k Bohu, tak také mohu budovat dobrý vztah k lidem a naopak.
Mimo jiných velmi krásných myšlenek, byl jeho dotaz. Kdo je
chudý? Naše odpovědi byly. Ten kdo nemá peníze, ten kdo nemá jídlo,
střechu nad hlavou, kamarády, přátele, víru…
Nakonec jsme se dopátrali k tomu, že nejchudší je člověk, který nemá
srdce.
Otče Františku, děkujeme Ti za hezká slova a přejeme Ti mnoho
úspěchů v práci ve farnosti. Krajanská rodina v Astorii.

Immaculate Conception Church - Blessing of the foods
Ditmars Boulevard and 29th Street in Astoria
Once again this year we are happy to incorporate the blessing of the Easter
Baskets into our Easter rituals. This beautiful and solemn ceremony will
take place in the School Auditorium on Holy Saturday, April 7th at 11AM.
We ask that you arrive at 10:45AM so that we can begin promptly at
11AM.
Among the Slavic community the custom of bringing an Easter Basket to
Church on Easter Sunday is an age old tradition. It stems from the desire
of the Christian community to ask God’s blessing on the foods that will
break the Great Fast (Lent) and from which they have abstained from

during this period. The religious significance attached to the foods eaten
is symbolic of Christ Himself, our true Passover.

Our Lady of Mount Carmel Church
The blessing of the foods wil take place after our Sunday mass on April
8th at 10.30AM.

Krátké zprávy z křesťanského světa
ROME, MARCH 15, 2012 (Zenit.org).-

Benedict XVI chose a married couple to prepare
the meditations for this year's Good Friday Way of the Cross in the Colosseum.
Danilo and Annamaria Zanzucchi were chosen by the Pope to write the reflections.
The Italian couple launched the New Families Movement, part of the Focolare
Movement. The meditations will focus on the family, and will follow the
traditional 14 stations of the Way of the Cross.
The New Families Movement was born in 1967 within Chiara Lubich’s Focolare
Movement. It has more than 800,000 members worldwide.

Pope’s visit to Mexico and Cuba
The Vatican Information Service noted that the March 23-29 trip marks the 200th
anniversary of the independence of Mexico, and the 400th anniversary of the
discovery of the image of "Nuestra Senora de la Caridad del Cobre" in Cuba. The
statistical information, updated at the end of 2010, comes from the Central
Statistical Office of the Church.
Mexico has a population of 108,426,000, of whom 99,635,000 (91.89
percent) are Catholic. There are 93 ecclesiastical circumscriptions, 6,744 parishes
and 7,169 pastoral centres of other kinds. Currently, there are 163 bishops, 16,234
priests, 30,023 religious, 505 members of secular institutes, 25,846 lay
missionaries and 295,462 catechists. Minor seminarians number 4,524 and major
seminarians 6,495.
A total of 1,856,735 students attend 8,991 centres of Catholic education of
all levels and 1,822 special education centres. Other institutions belonging to the
Church or run by priests or religious in Mexico include 257 hospitals, 1,602
clinics, 8 leper colonies, 372 homes for the elderly or disabled, 329 orphanages
and nurseries, 2,134 family counselling centres and other pro-life centres, and
340 institutions of other kinds.
Cuba has a population of 11,242,000, of whom 6,766,000 (60.19 percent)
are Catholic. There are 11 ecclesiastical circumscriptions, 304 parishes and 2,210
pastoral centres of other kinds. Currently, there are 17 bishops, 361 priests, 656
religious, 24 members of secular institutes, 2,122 lay missionaries and 4,133

catechists. Minor seminarians number 13
and major seminarians 78. A total of
1,113 students attend 12 centres of
Catholic education of all levels and 10
special education centres. Other
institutions belonging to the Church or
run by priests or religious in Cuba
include 2 clinics, 1 leper colony, 8 homes
for the elderly or disabled, 3 orphanages
and nurseries, and 3 institutions of other
kinds.
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(Carlo�Carretto:�Myšlenky�na�každý�den,�Nové�Město)

Mše svatá ve Washingtonu, DC.
22. dubna 2012 bude mše svatá v
Národní svatyni Immaculate Conception
v české kapli Panny Marie Hostýnské
začátek v 12.15pm.
Všichni jsou srdečně zváni oslavit
vzkříšeného Ježíše Krista.

Blahopřejeme k
narozeninám
Irene Lesler 3. dubna, Marta
Hnízda 4. dubna, Anna
Sebík 7. dubna, Václav
Hnízda 9. dubna, Lubo
Králíček 11. dubna, Jan
Pongo 20. dubna, Michal
Josef Sýkora 21. dubna,
František Daněk 24. dubna,
Steve Neyland 24. dubna,
Maximilian F. Comb 26
dubna.

Václav Hnízda
oslavuje 30.
narozeniny.
Nejstarší syn manželů
Hnízdových,MD
oslaví dne 9. dubna své
kulaté výročí. Uhnízdil se teď se svou
manželkou Michael v Chicagu.
Milý Václave, ať Tě Bůh doprovází na
cestě životem. Ať ti fouká dobrý vítr do
plachet. Do dalších let Ti přeji radost a
pokoj.
Bůh Ti žehnej.
Fr. Antonín

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli:
Milroslav Kašpar, Růžena Bunžová, Zdenka Dlouhý, manželé Kočicovi,
Cleveland  Svaz Katolíků, Ingrid a Miroslav Chybíkovi, Michael a Anne Stoffa,
Jan a Grace Pongo, Pavel Illner.

úmysly mší svatých v měsíci dubnu 2012
04-01
04-02
04-04
04-08
04-10
04- 11
04- 12
04- 14
04- 15
04-18
04-25
04-27
04-28
04-29

Za zemřelého Oldřicha Benáčka.
Za zemřelou Marii Novákovou
Za Josefa Sedláčka.
Za + rodiče Bláhovy, syna Františka s manželkou.
Za zemřelého Juliana Nováka.
Za Jitku a Františka Bláhovy.
Za zdraví a Boží požehnání pro Karola Krupku.
Za + Jana Hlinku a jeho dcery.
Za zemřelou Margaret Wedermeier.
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o ochranu.
Za zemřelé rodiče Aloise a Květoslau Urbánkovy.
Za maminku od Liby Hurdes.
Za + Jana Hlinku a jeho dcery.
Za zemřelé rodiče

Libuše Králová
Anna Benáčková
Milada Hanáková
rodina Bláhova
Anna Benáčková
Anna Benáčková
rodina Weirichova
Anna Julia Hlinka
Anna Hlavatá
Helen Hlinka
manželé Sádlíkovi
Anna Benáčková
Anna Julia Hlinka
Elen Samek

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

Holy week +++ Svatý týden
Apr 4
Wednesday of Holy week
Středa svatého týdne

„Pane, kam odcházíš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu, tam mne nyní následovat
nemůžeš; budeš mne však následovat později.“Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě
nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“

Tehdy šel jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžíma
řekl: „Co mi dáte? Já vám ho zradím.“ Oni mu určili třicet stříbrných.

Apr 1

Apr 3
Tuesday of Holy week
úterý svatého týdne

Květná neděle připomíná
Ježíšův slavný vjezd do
Jeruzaléma.
Lidé v nadšení Ježíše
vítají. Čekají krále, ale
jejich představa se liší a
události budou zcela
jinak (pašije).
Žehnání ratolestí
v úvodu mše připomene
nejen oslavu Krista jako
Pána a krále, ale i plody
našeho postního úsilí,
které klademe před
Boha.

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých.

Přípomínáme si
Ježíšův příchod
do Jeruzaléma
aby oslavil
Velikonoce
(Památka na den
kdy Židé vyšli
z Egypta do
svobodné země)

Monday of Holy week
pondělí svatého týdne

Palm Sunday
Květná neděle

Apr 2

Holy Thursday
Zelený čtvrtek
Poslední večeře
první mše svatá s apoštolyustanovení kněžství
večer odchánzí Ježíš
do zahrady v Getsemanech
kde se modlí.

Good Friday
Velký pátek
Poslední Ježíšův
den v přirozeném
lidském těle.
Odsouzenícesta na Gogotusmrt na kříži.

Holy Saturday
Bílá sobota

Easter Sunday

Na Bílou sobotu
se neslaví žádná
Bohoslužba. Je to
den, kdy Ježíš
odpočíval v hrobě.
Až v noci
(po západu slunce)
slaví církev na celém
světě Kristovo
vítězství nad smrtí.

Aleluja rozkvetlo v
srdcích prvních
Ježíšových učedníků a
učednic onoho
velikonočního rána v
Jeruzalémě …

Ježíš, který se
za nás vydává.
Svou krví
potvrzuje
novou smlouvu.
Prožij to dnes
ve své modlitbě
i při slavení
eucharistie.

Poklekni
před utrpením
Božího
Služebníka,
přiznej svou
vinu,
přijmi
osvobození,
přijmi
ospravedlnění
skrze jeho smrt.

Prožij dnes znovu
svoji záchranu,
svoje ponoření do
smrti spolu s
Kristem,
prožij to, že patříš
Bohu,
že už nemusíš
otročit hříchu, že
žiješ pro Boha,
spojen s Kristem
Ježíšem.

Zdá se, jako bychom
skoro slyšeli jejich
hlasy: hlas Marie z
Magdaly, která jako
první viděla
zmrtvýchvstalého
Pána v zahradě blízko
Golgoty; hlasy žen,
které ho doprovázely
a které – vystrašené a
šťastné – běžely podat
učedníkům zprávu o
prázdném hrobu;

Apr 5

Apr 6

Apr 7

Apr 8

Velikonoční neděle

