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

Milosrdný je ten, kdo má milé srdce vůči chudým, vůči sirotkům a
nešťastným, vůči osamělým a politovánímhodným lidem. Ale dříve než
otevřeš srdce pro chudé lidi, měl bys vědět, co je v tvém srdci chudé a
nešťastné. Nejdříve se musíme naučit zacházet milosrdně sami se sebou.
České slovo milosrdenství je téměř doslovným překladem latinského
misericordia, slitovnost srdce nad bědnými a nešťastnými. Mluvíli o
milosrdenství židé, myslí na mateřské lůno. Milosrdný Bůh nás pln lásky
chová ve svém mateřském lůně. Pak jako matka čeká, až pozvolna
dorosteme v obraz, který si o nás utvořil. Když se nad lidmi smilovává
Ježíš, užívá Bible řeckého slova splanchnizomai, tj. být zasažen až do
vnitřností. Staří Čechové mluvili o srdci a ledví člověka. Pro Řeky to bylo
místo zranitelných citů a být milosrdný znamenalo dovolit druhému vstup
do míst, kde jsem zranitelný. A ještě jedno slovo zná Bible pro
milosrdenství: eleos, tj. něžnost, soucítění, soucit.
Zacházet milosrdně se sebou tedy znamená být k sobě něžný,
nerozčilovat se na sebe, neukládat si nadměrná, neúnosná předsevzetí,
nýbrž mít srdce pro sebe samého, takového, jaký jsme, pro všechno, co je
ve mně slabé a osiřelé. Leckdy se sebou zacházíme příliš nemilosrdně.
Odsuzujeme se, kdykoli uděláme nějakou chybu, spíláme si, sotva se něco
nedaří. Máme v sobě nemilosrdného soudce, tvrdé nadjá, které posuzuje
všechny naše myšlenky a city, které nás trestá, kdykoliv neodpovídáme
jeho požadavkům. Proti tomuto nemilosrdnému nadjá se často
neprosadíme. Pak potřebujeme Ježíšova slova o milosrdném Otci, který
nezapudí svého marnotratného syna, nýbrž slaví s ním hostinu, protože
ten, který byl ztracen, je nalezen, protože ten, který byl mrtev, ožil. V
takové situaci potřebujeme anděla milosrdenství, protože ten odzbrojí
vnitřního soudce v nás a naplní naše srdce slitovnou láskou. Předsevzetí
našeho rozumu a naší vůle, že budeme milosrdní, nestačí. V našem
nevědomí hnízdí nemilosrdnost našeho tvrdého nadjá. Přemoci ji v sobě
se podaří jen s pomocí anděla milosrdenství.
Budemeli milosrdně zacházet sami se sebou, naučíme se milosrdně
jednat i s druhými. Znám mnoho lidí, kteří se milosrdně starají o nemocné
a osamělé lidi, ale sami se sebou zaházejí zcela nemilosrdně. Mají srdce
pro kdekoho, jen pro ně samé se místečko v jejich srdci nenajde. Nutí se
k potlačení všech svých potřeb, jen aby tu byli pro druhé. Taková tvrdost
vůči sobě zfalšuje i jejich pomoc druhým. Do mé lásky se například vplíží
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I give you a hug? Na
faře nikdo kromě mne a
sekretářky nebyl.
Najednou zazvoní zvonek a ve
dveřích stojí holka, že prý nutně
potřebuje mluvit s knězem.
Sekretářka mne zavolala a uvedla
návštěvu. Sedli jsme si a dívčina,
mohlo by jí být tak kolem dvaceti,
začala vyprávět jak je nešťastná, že
ji opustil kluk. Už si to moc
nepamatuji, ale vím, že rozhovor byl
velmi dlouhý. Vlastně to ani nebyl
rozhovor, protože mluvila jenom
ona, a já jsem přikyvoval. Bylo to na
začátku mého působení za mořem.
Moje angličtina byla tehdy velmi
chabá. Snažil jsem se alespoň
výrazem v tváři a svým srdcem
pochopit a utěšit nešťastnou dívčinu.
Nakonec vstala a odcházela. Na
cestě ve dveřích se mne najednou
zeptala: „May I give you a hug?” Byl
jsem na rozpacích, ale byla tam i
sekretářka a tak jsme se objali. Ona
potom ještě požádala také sekretářku
o objetí a odešla. Pochopil jsem až
později, jak je v lidském životě
důležitý fyzický kontakt, pohlazení,
polibek.... jak se lidská láska a
pochopení projevuje dotekem. Ježíš
na sebe vzal lidské tělo a tím ho
posvětil. On sám byl určitě velice
“citový člověk”. Dotýkal se lidí a oni
se dotýkali jeho. Sv. Jan píše “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.”
AY

vlastnický nárok. Trápí mě
kupříkladu, že má převeliká láska
není oceněna. Abych mohl druhého
ze srdce milovat, abych měl srdce
pro něho nebo pro ni, musím se
nejdříve dostat do kontaktu s
vlastním srdcem, nastavit ho všemu
ubohému a nešťastnému, co je ve
mně. Pak budu moci být milosrdný,
nebudu druhé odsuzovat, ale přijmu
je do svého srdce s celou jejich
bídou. Moje pomoc v nich pak
nebude budit špané svědomí, spíše
najdou v mém srdci svůj domov.
Přeji ti, aby tě anděl milosrdenství
učil otvírat srdce pro všechny bědné
a ubohé, ať v tobě nebo v jiných. Tvé
srdce pak bude jako mateřské lůno,
v němž budeš dospívat ty i s
druhými. V tvé blízkosti navážou i
jiní lidé kontakt se svým srdcem a
přestanou se nemilosrdně soudit.
“Kdo má srdce, může být spasen,”
říká jeden mnich ze 4. století. Bude
li tvé srdce tlouci pro všechno slabé
a ubohé, život se ti vydaří. A tvůj
anděl
bude
plesat
nad
milosrdenstvím, které v tvém srdci
bydlí.

V měsíci červnu oslavujeme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Srdce je
tělesný orgán, který představuje můj vztah k druhým lidem a k Bohu. Kolik
různých rčeních máme o lidském srdci: má zlaté srdce, jeho srdce je jako
z kamene, studené srdce, měkké srdce, milosrdné srdce, nebo  “naši
hokejisté hráli celým srdcem a získali bronzovou medaili ve Finsku”.
Někdy také mluvíme o doteku v jiné rovině. Dotkla se ho ruka Boží, dotkl
se smrti. Úžasně krásný je pohled na malé dítě, které spí a zároveň potřebuje
mateřský dotek. Podání ruky je také výrazem našeho postoje, smíření,
sdílení…
Krásným příkladem “oživující mateřské lásky” je případ jednoho dítěte,
které se narodilo mrtvé. Australská maminka porodila dvojčata. Malá
holčička Emily byla zdravá, ale její malý bratříček byl po dvaceti minutách
marného oživování prohlášen za mrtvého. Rodiče požádali lékaře aby se
mohli s mrtvým dítětem rozloučit. Maminka Kate si položila mrtvé dítě na
svou hruď a spolu s manželem mluvili k mrtvému dítěti slova rozloučení,
že jeho sestra Emily je zdravá atd… Po několika minutách se malé dítě
začalo hýbat a pomalu se opět dostalo do světa živých. Po dvou hodinách
v náručí maminky malý Jamie opět žil. Zajímavé je také ta skutečnost, že
rodiče se nesnažili dítě oživovat, jenom se chtěli rozloučit. Krátké interview
s rodiči bylo v NBC televizi. Můžete je shlédnout na internetu  zadejte do
vyhledávače “Mom’s hug revives baby that was pronounced dead”. Kéž
je toto číslo Zvonu také takovým malým pohlazením a připomenutím 
Bůh mně má rád.
Příjemnou četbu přeje Fr. Antonín
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vzťahu
Rev. František Čonka

V aprílovom čísle nášho
časopisu sme sa zamýšľali nad
hodnotou ľudského srdca. Totiž aké
dôležité je mať dobré a čisté srdce,
čo je vlastne úžasný dar od nášho
Vzkrieseného Pána pre celé ľudstvo.
Lenže tento dar nestačí len prijať, ale
nadovšetko aj rozvíjať. Prečo?
Dovoľte mi, aby som začal
s myšlienkou, ktorú povedal L. N.
Tolstoj ...“Chudobný človek je
človek, ktorý nemá peniaze,
chudobnejší je ten, kto nemá

dobrého priateľa, no najchudobnejší
človek je človek, ktorý nemá srdce.
...a hovorí sa aj opačne...
Bohatý človek, je človek, ktorý má
peniaze, bohatší je ten, kto má
dobrého a opravdivého priateľa, no
najbohatší človek je človek, ktorý
má SRDCE....! ”
Teda najchudobnejší, je ten , kto
nemá srdce a najbohatší je ten, kto
má srdce. Tolstoj chcel tým povedať
jednu veľkú ľudskú pravdu, ktorej
sa veľakrát sami bojíme. Totiž
najbohatší človek je ten, kto je
schopný MILOVAŤ...máť rád...teda

je schopný vytvárať, či budovať
medziľudské vzťahy.
Najchudobnejší je ten , kto nie je
schopný milovať, či mať rád,
jednoducho nie je schopný vytvárať
medziľudské vzťahy..
Dovolím si povedať, že
najhoršou
a
najzákernejšou
chorobou súčasnej doby nie je
rakovina, ale choroba srdca, teda
neschopnosť mať rád a neschopnosť
budovať vzťahy.
V našom živote máme okrem
iného jednú veľkú hodnotu a to
hodnotu vzťahu, ktorú musíme
neustále chrániť, budovať a rozvíjať.
Aj keď samotné slovo „vzťah“ je
abstraktné slovo, je to čosi
neviditeľné, ...vyditeľným sa stáva
skrze náš život. Tak ako viera, dar
od Boha je čosi neviditeľné, stáva
sa viditeľným skrze náš život ako
veriacich, skrze naše skutky.
Skutočne, či človek je šťastný alebo
nešťastný zavisí to od toho aké ma
vzťahy, čiže aké je jeho srdce.
Ako som už spomenul
v predchádzajúcom čísle, budovať
medziľudské vzťahy ako aj vzťah
s Bohom nam pomôžu konkrétne
podmienky.
V tomto čisle sa chcem venovať
prvej podmienke pre budovanie
vzťahov, tak v rovine horizontálnej,
čo sú medziľudské vzťahy ako aj
v rovine vertikálnej, keď sa jedna
o vzťah s Bohom, teda MAŤ ČAS.
A pritom budeme mať príležitosť
pochopiť, že naše medziľudské
vzťahy majú byť obrazom nášho
vzťahu s Bohom.

Ak by sme nemali čas na seba,
ako aj na Boha, neexistovali by dnes
dlhoročné priateľstvá,
manželstva,… a neboli by sme ani
veriaci. Jednoducho dar viery by
sme časom stratili.
Kde je reč, či nejaká zmienka o čase
vo sv. Písme?
Zoberme si napríklad Desatoro
Božích príkazov. Boh hovorí:
“Spomeň si človeče, aby si siedmy
deň zasvätil.” V piatich Cirkevných
príkazoch nachádzame výzvu: ”V
nedeľu a v prikázaný sviatok sa
zúčastní na celej svätej omši.”
O čo vlastne ide Pánu Bohu?
Chce obmedzovať či koordinovať
“náš” čas? Nie. Jednoducho chce,
aby sme si našli a venovali tento čas
Jemu Darcovi času. Vie prečo.
Každé rano, keď sa zobudíme sme
milionármi času. Boh nám ho dáva
ako hodnotu pre naše vzťahy. Čo s
tým časom urobíme, záleží od toho,
aké je naše srdce. Poznáme to všetci,
..kde je tvoj poklad, tam je tvoje
srdce…
Po ďalšie, máme k dispozícii 24
hodin denne, čo je týždenne 168
hodín. Pán Boh chce od nás len
jeden, jediný deň v týždni, aby sme
ho zasvätili Jemu. Z tých 168 hodín
Pán chce od nás , aby sme cca jednu
hodinu strávili v jeho chráme na
nedeľnej svätej omši.”Poďte ku mne
všetci, kto sa namáhate a ste
unavený a ja Vás posilním.. Ak sme
úprimní 1 hodina zo 168 hodin v
týždni…je to veľa alebo minimum,
čo od nás očakáva Ten, ktorý nám
ponúkol dar času, dar nedele….?

Stará zásada hovorí, že milujúcemu
nie je nič nemožné. To znamená, ak
mám rád druhého, nájdem si naňho
čas, ak mám rád Pána Boha, nájdem
si naňho čas. Nielen v nedeľu.
Jednoducho, kto chce byť bohatý
srdcom, hľadá spôsob. Kto nechce,
vždy si nájde dôvod.

Noví pomocní biskupové
pro Brooklynskou
Diecézi

S

otec Benedikt XVI.
jmenoval dva nové pomocné
biskupy pro diecézi Brooklyn.
Do této diecéze patří i naše
československá komunita v Astorii
při kostele Panny Marie Karmelské.
Jeden z nich, Paul Sanchez, byl
několik let ( 2001  2008 ) pastorem
v kostele Panny Marie Karmelské v
Astorii. Velmi dobře zná naši malou
komunitu. Když jsem mu blahopřál
k jeho zvolení, vytáhl z kapsy
ušmudlaný papírek na kterém bylo
napsáno česky “Bůh Vám žehnej”.
VATÝ

Dopraj si čas..
Dopraj si čas na prácu
je to cena tvojho úspechu.
Dopraj si čas na premýšľanie
je to zdroj tvojej sily.
Dopraj si čas na odpočinok
je to tajomstvo tvojej mladosti.
Dopraj si čas na radosť
je to hudba tvojej duše.
Dopraj si čas na bádanie
je to liek na egoizmus.
Dopraj si čas na modlitbu
je to cesta k Bohu.

Biskup mi připomněl, že když přišel
poprvé k nám do Astorie, tak mne
požádal abych ho naučil jak se řekne
česky „God bless you”. Byl jsem
překvapený, že pořád s sebou nosí
tento pozdrav. Je to také dobré
znamení pro krajanskou rodinu v
Astorii. Máme na “vyšších místech”
někoho kdo nás zná a má nás rád.
Bikupské svěcení bude 11. července
2012.
Další překvapení přišlo později,
když byl Msgr. Paul Sanchez
jmenován pastorem v kostele Our
Lady Queen of Martyrs ve Forest
Hills. Jak mnozí z vás víte, moje
residence není v Astorii, kde mám
každou neděli české bohoslužby.
Bydlím ve Forest Hills a přes týden
pomáhám v kostele do kterého byl
ustanovený jako pastor náš nový
biskup. Těším se na spolupráci s
novým biskupem.
Fr. Antonín

V

PONDĚLÍ 21.května nás v Astorii navštívila zakladatelka Mothers
Prayers Veronica Williams z Anglie.
Setkání začalo snídaní v cafeterii Parish Center. V uvolněné,
radostné atmosféře jsme i přes bouřku venku pozorně naslouchali
Veroniččinu svědectví o začátcích Modliteb matek. V poledne jsme se
přesunuli do kostela Panny Marie Karmelské na mši svatou, slouženou
Monsignorem Seanem za koncelebrování našeho P. Antonína.
Velikým zážitkem byl následný výstav Nejsvětější svátosti se společnou
Modlitbou matek a slavnostním požehnáním.
V cafeterii nás čekala pizza a káva s moučníkem, možnost koupě
Veroniččiny knihy, osobní rozhovory, diskuze,...
Myslím, že za všechny mohu v úžasu zvolat:
DEO GRATIAS! PD

http://www.modlitbymatek.cz/

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ

Veronica Williams
PANE JEŽÍŠI,
vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a
odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl,
srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na cestách. Pane Ježíši,
ve Tvém jméně jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a
osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby dostaly
lásku, radost, pokoj, životní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých
povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je v životě před
úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.
Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly zdravé duchovně, duševně i tělesně,
aby přišly do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim choval/a s Tvou trpělivostí, moudrostí a
láskou. Amen

MICHELLE
KRSKA
přijala
poprvé
svátostného Ježíše v kostele Our Lady Queen
of Martyrs ve Forest Hills dne 5. května 2012.
Celá rodina a přátelé ji blahopřejí. Ať Tě Bůh
doprovází po celý Tvůj život, ať v Něm vždy
najdeš oporu a dobrého přítele.

Catholics Are Largest Religious Group in U.S.
(převzato z The Tablet May 19, 2012)

P

ODLE nového

sčítání je ve Spojených Státech 58.9 milionů katolíků
k roku 2010. Vyplývá to ze zprávy kterou vydalo Glenmary Research
Center. Toto číslo je nižší než v roce 2000 kdy bylo katolíků 62
milionů. Sčítání z roku 2010 přináši statistiky o počtu členů různých
náboženství a sdružení. Katolíků je třikrát více než Southern Baptist
Convention, která má 19.9 mil a je na druhém místě, co do počtů členů.
Sčítání amerických náboženských skupin probíhá každých deset let a je ve
střetu (pararelně) s U.S. všeobecným sčítáním. Mluvčí Glenmary Research
Center Cliff Grammich sdělil, že analýza nového sčítání byla provedena
na základě jednotlivých farností  registrovaných členů ve farnosti, počtu
křtů, pohřbů a účastníků mše svaté. Dřívější statistiky byly založeny na
informacích z jednotlivých diecézí. Tato statistika je však podle
Grammiche přesnější. Nejnovější statistika ukazuje katolickou populaci
daleko menší, než např. má oficiální katolická církev ve Spojených Státech,
která mluví o 68.5 mil. katolíků. Odhad katolíků podle oficiálního
národního sčítání “National Opinion Research Center” je 77.9 miliónů.
Farnosti v severovýchodních a severních státech mají největší úbytek
členů. Je to dáno především větším počtem pohřbů než křtů. Podle oblastí
má severovýchod USA největší počet katolíků 18.3 mil., 13 mil. žije na
severu a centrální oblasti. 12.6 mil. na jihu a 14.9 mil na západě. 65 procent
katolíků žije ve velkých metropolitních oblastech. Nejmenší procento
katolíků žije ve státě Tennnessee – jen 3.5 procenta, zatímco 44.9 procent
katolíků má stát Massachusetts. V 19 státech byl zaznamenám růst přes 10
procent. Ve 17 státech byl pokles počtu katolíků víc než o 10 procent. Mezi
těmito státy je i New York. Velikost farností je od 7 782 členů po 489
členů. Katolické farnosti misijní centra nebo komunity jsou ve 2960 krajích
(county) z celkového počtu 3143 krajů v USA. Větší zastoupení má pouze
United Methodist Church, která se svými 9.9 mil. členů má zastoupení v
2991 krajích.

news (Zenit.org)
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N a press conference on May 25,

2012, Jesuit Father Federico
Lombardi, director of the
Vatican press office, announced that
an investigation undertaken by the
Gendarmerie, has made it possible
to single out a person in possession
of private papal documents.
According to sources the person in
question is a personal assistant to the
Holy Father. The man is now in the
custody of the Vatican magistrate for
further investigation. On Saturday,
May 19, the Holy See announced its
readiness to start legal proceedings,
following the publication of a series
of private documents and letters of the
Vatican.
The theft was described by the Vatican
not simply as “debatable and
objectively defamatory” but as a real
and proper “criminal act,” in as much
as the Holy Father and many of his
collaborators saw “violated their
personal rights of reservation and of
the freedom of correspondence.”
Given the damages derived from the
violation of the privacy and dignity of
the Holy Father, as a person and as
Supreme Authority of the Church of
Rome, the Holy See has manifested
the intention to carry out the
“appropriate steps” to assure justice
for those responsible “for the theft,
receiving of stolen goods and the
divulging of private news,” requesting
if
necessary
“international
collaboration” to this end.

o

NE of the major social issues

facing Catholics in the
United States is the
government mandate that would
require employers to provide
insurance coverage for contraception,
abortifacients and sterilization.
The exception for religious institutions
in the mandate are so narrow that the
vast majority of institutions -hospitals, schools, and charities -would not qualify. (The administration
revised its policy to have insurance
companies and not religious
institutions, provide contraceptives.)
Most organizations believe this
“accommodation” to be nothing more
than an accounting gimmick.
Catholic universities would not fall
under the "accommodations" made by
the current administration if they allow
non-Catholic students to study at their
institution. Therefore, as the rule
stands, they must comply with it by
August 2013.
In a move that has been praised and
criticized, Franciscan University of
Steubenville has decided to drop the
insurance coverage requirement for its
students. The decision would affect the
200 students out of a student body of
2,500 who were on the universitysponsored health plan. A low cost plan
was required for students who were not
covered by their parents plan.
Franciscan University is also among
the 43 organizations that have sued the
Obama administration over the
mandate, considering it a violation of
religious freedom.

Czech and Slovak School at Bohemian Hall presents

$200/1 WEEK

Ah
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$250/2 WEEK

o
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po slovensky

kúpať sa
prázdniny

děti

Join us for fun, creative, language-based program
aimed at expanding children‛s vocabulary, listening,
writing, and reading comprehension skills through
read-alouds, games, art projects, singing, and drama. Camp is intended for children who understand
Czech or Slovak and are between 5-10 years old.

For more Information Call: 201 496 4393 Email: czskschool@bohemianhall.com

Registration and Payment Deadline: June 10, 2012

Blahopřejeme k narozeninám
Marta Sedláčková Pope 6. června, Marta Hnízda 8. června, George
Soyka 8. června, Matěj Dlabal 13. června, Helena Otýpka 15. června,
Petr Svoboda 17. června, Frank Slíva 18. června, Zdenek M.
Nehybka 22. června, Peter Combs 26. června, Oto Bláha 29. června.

úmysly mší svatých v měsíci červnu 2012
06-02

Za + Aničku Kořeňovskou

06-03
06-06
06-10
06-11
06- 12
06- 15

Za + Jiřinu Kurkovou a rodiče
Za + Jana Hlinku
Za + Evu Večeřovou a celou rodinu Večeřovou
Za + Marii J. Babor
Za + sestru Marii Pavlicovou
Za + Peter Koval

06- 17
06- 20
06- 24
06- 27

Za + Annu Jelínkovou a Mariu Čapošovou
Za + Jana Hlinku
Za + Annu Koval
Za + Františka Melichara

Bohdan a Jiřina
Kowalyk
Šárka Elahiová
Helen Hlinka
Milan Večeřa
Ed a Pat Babor
Božena Smrčka
Ed a Pat Babor

manželé Jelínkovi
Helen Hlinka
Ed a Pat Babor
Bohdan a Jiřina
Kowalyk

něco pro zasmání
Pacient leží dlouho v nemocnici a čeká na dárce srdce. Konečně jeden den
přiběhne doktor s dobrou zprávou. V jeden den zemřeli dva lidé, kteří by
byli vhodnými dárci. Dokonce si pacient může vybrat. Jeden ze zemřelých
byl uznávaným soudcem a druhý byl člověk, který dlouhá léta pracoval v
charitě. Po dotazu lékaře, čí srdce chce, pacient po chvilce váhání říká:
“Srdce člověka, který pracoval v charitě bude jistě hodně opotřebované a
unavené. Srdce soudce, který byl přísný, nebylo příliš zaměstnané  dejte
mi srdce soudce.”
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

Modlitba k Srdci Ježíšovu - litanie

Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce,

Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,

Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně
panenské Matky,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,

Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,

Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,

Srdce Ježíšovo,nekonečně vznešené,

Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,

Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,

Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,

Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše trýzněné,

Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,

Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,

Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,

Srdce Ježíšovo, kopím probodené,

Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a
slitování,

Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,

Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo,ve kterém přebývá všechna plnost božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,

Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,

Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,
Ježíši tichý, srdce pokorného,
přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

