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

Trpělivé čekání dnes vyšlo z módy.
“Blahoslavení jsou čekající,
země se točí kolem nich
a ani nejpronikavější záblesk světla
neodvrátí jejich pohled od zaslíbeného směru.”
To napsala lyrická básnířka Ulla Hahnová. Něco z tohoto blaho
slavenství, že trpělivým náleží Království nebeské, názorně prezentuje
anděl trpělivosti.
Slovo trpělivost znamená umění snášet bolest, nepříjemné věci. V
Novém zákoně nacházíme pro trpělivost výraz hypomone; znamená to
vlastně “zůstat pod něčím”, vytrvat, vydržet. Leckdy bývá trpělivost
považována za cosi pasivního, jako by člověk musel přijmout všechno,
co přichází. V rané církvi má trpělivost spíše nádech vytrvalosti a stálosti
v trápení, které na křesťany dopadá zvnějšku. Pavel říká v listu Římanům:
“Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z
osvědčenosti naděje” (5,3). A v listu Koloským prosí: “Z moci jeho
božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti” (1,11).
Hypomene zde znamená “stálost a vytrvalost, osvědčenou v boji, kdy je
nutno udržet vlastní pozici proti všem útokům protivníků”. To je aktuální
i pro dnešek: znamená to schopnost výdrže a stálosti proti všem útokům
zvenčí. Trpělivost není rezignací, nýbrž aktivním hnutím odporu. Pavel k
ní přiřazuje i velkodušnost  “makrothymia”, slovo označuje velkomys
lného člověka s velkým srdcem, schopného čekat, dokud se nenaskytne
řešení.
Kéž tě tedy anděl trpělivosti naučí čekat, protože to dnes vůbec
není samozřejmé. My chceme vidět řešení ihned. Často však trvá dlouho,
než rozkvete i květina. Ke svému vývoji potřebujeme trpělivost.
Nemůžeme se sami ihned změnit. K proměně dochází pomalu, leckdy
nepozorovaně. I náš dnešek oslovují obrazy Bible: např. Ježíšovo podo
benství o zrnu, které samo roste (Mk 4, 26nn). I Jakub vidí v rolníkovi
vzor trpělivosti: “Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně.
Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se
nedočká podzimního a jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte!” (5,7n).
Mnozí by ihned rádi viděli úspěch, když si něco předsevzali. Při terapii
chtějí ihned měřit pokroky a při duchovním provázení chtějí ihned vidět,
co z toho bude. Pro samou kontrolu přehlédnou, co v nich pomalu zraje.
Nutně potřebují anděla trpělivosti, aby vnitřním procesům poskytli čas.

Růst potřebuje čas, neboť
všechno, co rychle vyžene, zase rychle uschne. Mít trpělivost ovšem
neznamená přehlížet to, co by se
změnit dalo a také mělo. Ale
trpělivost bychom měli mít i sami se
sebou a se situací, která se nedá
změnit a která si žádá spíše veselou
oproštěnost. Kéž při nás stojí anděl
trpělivosti, musímeli něco přetrpět;
jeli zapotřebí vydržet nějakou
bolestnou situaci. Manželské konflikty, problémy na pracovišti se
nedají řešit vždy lehce a rychle. I zde
je třeba trpělivé vytrvalosti v bolest
né situaci, kterou nelze rychle
změnit, v níž lze jen doufat, že se
naskytne někdy nějaké řešení.
Trpělivost však neznamená vy
rovnat se s konfliktem anebo uzavřít
nějaký jalový kompromis. V
trpělivosti tkví i síla ke změně a
proměně, hraje v ní důležitou roli i
čas. Musíme ho dopřát sobě i
druhým, aby se mohlo vůbec něco
změnit.
Trpělivost potřebujeme i v
nemoci. Ani tu nezvládneme ihned.
Dnes stále více ubývá schopnosti
něco vydržet. Trpělivě snést něco
těžkého, vytrvat, to jsou ctnosti, o
nichž se dnes příliš nemluví. A přece
bychom je potřebovali tak naléhavě,
abychom zvládali svůj život a v
naději přečkali problémy našeho
světa. Tak ti přeji anděla trpělivosti,
aby ses nevzdával v těžké situaci a
když se ti něco jeví jako neřešitelné.
Kéž ti dá anděl trpělivosti sílu něco
snést a důvěru, že dojde k proměně.

IEŠ VARIŤ?

Kňaz, ktorý
nevie variť, nemôže byť
veľmi dobrým kňazom.
Tak to jsou milí čtenáři slova už
zesnulého Rev. Martina Svitana,
faráře ze slovenského kostela na
Manhattanu. Pokud se pamatuji
dobře, tak mně to řekl hned při
prvním setkání (1999). Moc jsem
mu tehdy nevěřil, vlastně až do
středy odpoledne 13. března
2013. Z komína na vatikánské
střeše se vyvalil bílý dým a jeho
slova se potvrdila ve volbě nové
ho papeže. Papež František si
sám vařil a jezdil do práce auto
busem. Hned po svém zvolení si
získal srdce a sympatie mnoha
milionů věřících. Svým cho
váním a důrazem na poslání
církve jako je starost o chudé a o
prostředí, ve kterém žijeme, opět
znovuoživil a probudil potenciál,
který církev má.
“Co si navaříš, to
si také sníš”. To je známé české
přísloví. Během života si
můžeme uvařit mnoho věcí a
událostí. Někdy máme jenom
omezený přístup k nákupu
“potravin” a možná máme
představu, že kdybychom měli
více “příchutí” potřebných k
navaření dobrého jídla, náš život
by byl lepší. Také se ale na
druhou stranu říká, že dobrý
kuchař umí uvařit dobré jídlo z
mála, to co dům dá.
V dnešní době máme
velké možnosti udělat z života to,
co se lidem dříve ani nesnilo.

Jenom je zde jedna potíž, která nám stěžuje vaření. Na trhu je totiž více
kuchařských knih. Každá ta kniha se tváří, že zná zaručený recept na
dobrý a krásný život. Mnohé nabízí dlouhý a prosperující život. Naše
“kuchařka” nenabízí chutné jídlo jenom v tomto životě, ale dočteme se
tam o receptu na život po smrti. Život s Tím, který nám ho dal, no není to
úžasné …..? Milí čtenáři, přeji Vám hezký čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

Slepá žena mne naučila správně vidět
Radovala ze života
Za svého působení v Náchodě jsem se setkával se slečnou Drahuší
Haškovou. Byla to už starší slepá paní. Její přítelkyně ji vodily do kostela,
kde patřila k nejpozornějším posluchačkám. Když jsem k ní o večerech
přicházel, bývala samozřejmě potmě, elektrické světlo nepotřebovala.
Jakmile jsem vstoupil, šla ihned k vypínači; okamžitě myslela na to, abych
do něčeho nevrazil nebo neklopýtl. Viděl jsem, jak si sama dokázala uvařit
jednoduchá jídla. Krásně psala na psacím stroji. Dělala minimálně chyb,
opravovat se nemohla. Tak napsala i svůj životopis. Psala také slepeckým
písmem do časopisů pro nevidomé. A jak rychle tímto písmem psala, tak
rychle je i četla. V létě sedávala na své verandě a těšila se z vůně květin a
ze slunečních paprsků. Dovedla si všechnu tu letní krásu představit, neboť
ve svém mládí viděla. S jakou vřelostí byla účastna našich rozhovorů. Jak
se dovedla smát, jak se radovala z velkého daru života, jak byla duševně
bohatá a naplněná jasem!
Učila mne svou radostí,
abych se ze všeho dokázal také radovat
Cítil jsem v její blízkosti, že ona vidí a slepí jsme vlastně my. Oč
byla ochuzena na zraku, o to bohatěji žila. V radosti, že může chodit, že
se sama obslouží, že dokáže psát. My jsme často otrávení, i když vidíme,
slyšíme a bez obtíží můžeme kamkoliv. Jaký dar je však vidět krásu světa!
A tato slečna spisovatelka mne učila svou radostí, abych se ze všeho
dokázal také radovat a byl šťastný z toho, co i v té nelehké době mohu
dělat. Učila mne žít.
Mít v sobě a kolem sebe řád:
všechny věci pak mají své pravé místo…
A učila mne pořádku. Tím, jak měla všechno krásně srovnané, jak
u ní vše mělo své přesné místo. Jinak by nic nenašla a brzy by žila v
hrozném nepořádku. Poznal jsem, jak měla všechno srovnané i ve svém
nitru. Proto jsem si říkal, že mne nesmí nikdo rozházet, neboť pak bych

nevěděl, kde ve mně co je. Člověk s čistým svědomím má v sobě řád.
Důsledkem toho je vyrovnanost, pokoj a niterné světlo. Kde toto není, tam
je tma a nepořádek. Kdo je vnitřně neuspořádaný, je schopen všeho.
Směřuje k rozvratu své osobnosti. A pak často už vlastně neví, co dělá.
Nejde jen o to, abychom dávali věci, kam patří. Jde více o to, abychom v
sobě měli řád hodnot, jejich správné pořadí. Jinak budeme klopýtat a
narážet.
Někdy cítím, že i mnozí politici to mají v sobě důkladně ro
zházené. Už i malým dětem říkám, že nejprve musí udělat to nutné, pak to
potřebné a nakonec, zbudeli čas, to zábavné. Je to také určitý řád, který
vede nakonec k vyrovnané osobnosti. Kdo jde cestou opačnou, ani se pro
samou zábavu k naplnění povinností nedostane. Pak ve škole opisuje,
neumí, vymlouvá se, lže a podvádí. A všechno zaviňuje onen nepořádek
v jádru bytosti. Některá lidská duše může takto vypadat jako smetiště. A
jiný člověk zas v sobě nosí něco jako rajskou zahradu. Dá to hodně práce,
než se člověk k té kvetoucí zahradě v sobě samém dostane – musí dávat
věci na pravé místo. Třebaže s tím nebudeme nikdy docela hotovi, stojí to
za tu námahu.
Převzato z www.víra.cz
Se svolením zpracováno podle knihy
František Lukeš: „Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout“,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

CAT

V bibli se dočteme, že Pán Ježíš především zemřel za svůj národ  za Židy
(Řím 3, 131). Ihned se ale dozvídáme, že jeho poslání mělo daleko širší
rozměr (Mt 28, 19). Zemřel za všechny lidi. Zemřel za ty, kdo už zemřeli,
za ty, kteří ho uznávali v jeho životě a milovali ho. Za ty, kteří ho nechali
ukřižovat, za ty kteří ho křižovali. Zemřel za ty, kteří teprve budou žít.
Zemřel za proroka Budhu, zemřel za čínského myslitele Konfucia. Zemřel
za egyptského faraona, který utlačoval jeho spolubratry tisíc let před tím,
než se Ježíš narodil. Zemřel také za proroka Mohameda, který se měl ještě
narodit. Zemřel za všechny jeho stoupence. Zemřel za všechny lidi, kteří
vyznávají přírodní náboženství a nikdy nic o Ježíši nečetli ani číst nebu
dou. Zemřel za všechny zločince minulého století od Hitlera po Stalina.
Zemřel za všechny lidi, kteří se snažili ve svém životě hledat pravdu.
Zemřel za všechny svaté. Co je však nejdůležitější  zemřel za TEBE abys
mohl mít život s NÍM. Teď je jen na tobě, abys této zprávě uvěřil.

Rev. František Čonka
Skupina mladých manažérov po týždňovom školení bežala chod
bami letiska. Bol piatok večer a všetci sa chceli vrátiť domov na víkend.
Meškali. Ich let už bol hodnú chvíľu ohlásený. Utekali letiskovou halou s
kufríkmi, lístkami a pasmi v rukách. Zrazu sa dvaja nechtiac potkli o
stánok s ovocím a vrazili do košíka s jablkami. Košík sa vysypal a jablká
sa rozkotúľali po zemi. Mladíci bežali ďalej. Ani sa nezastavili a neobz
reli, aby stihli nastúpiť do lietadla. Všetci okrem jedného. Posledný z nich
zo súcitu k majiteľke stánku zastal. Zakričal svojim priateľom, aby šli bez
neho a zavolal manželke, že pocestuje nasledujúcim lietadlom. Vrátil sa k
terminálu a videl, že všetky jablká sú ešte stále na zemi. Bol prekvapený,
keď zistil, že majiteľka stánku je slepé dievča. Dievča plakalo, veľké slzy
mu stekali po lícach. Ohmatávalo podlahu, márne sa snažilo pozbierať
jablká. Prechádzalo tadiaľ množstvo ľudí, no nikto sa nezastavil, akoby
nikomu nezáležalo na tom, čo sa stalo. Muž si pokľakol k dievčaťu,
pozbieral jablká do košíka a pomohol dať pult na miesto. Všimol si, že
veľa jabĺk sa pri páde potĺklo, a tak vybral peňaženku a opýtal sa dievčiny:
"Si v poriadku?" ona s úsmevom prikývla. Muž jej vložil do ruky sto eur
so slovami: "Vezmi si ich, prosím. To je za tú škodu, ktorú sme ti pôsobili.
Dúfam, že sme ti úplne nepokazili deň." Mladík odchádzal, ale dievča za
nim zakričalo:"Pane..." Zastal, otočil sa a zahľadel do jej slepých očí.
Vtom sa dievča spýtalo: "Ty si Ježiš?" "Modlila som sa, aby mi prišiel na
pomoc." Zostal nehybne stáť, niekoľkokrát sa váhavo otočil, až potom
pokračoval smerom k lietadlu. V duši mu rezonovala otázka: "Ty si
Ježiš?" ….Tak toľko príbeh...máme už po Veľkej Noci a žijeme si svoj
život....avšak je Zmrtvychvstalý Kristus v našom živote?
A čo my, správame sa tak, aby si nás ľudia mohli pomýliť s Ježišom?

Povzbudenie
Keď nosíš Bibliu, diabol dostane bolesti hlavy.
Keď ju otvoríš, tak dostane kolaps.
Keď vidí že ju čítaš, tak omdlie.
Keď ťa vidí že ňou žiješ, tak uteká,
lebo sa začneš nápadne podobať na Ježiša.
A keď sa snažíš to preposlať ostatným, snaží sa Ťa odradiť.

výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu

detail - Božské Srdce

Z

VOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA světu oznámil páter Pavol Benedikt
(52) z Trebišova u Košic. Právě on přikládal do kamen, ze kterých
dým stoupal do komína nad Sixtinskou kaplí. Zvolení papeže je
vyhlášeno bílým dýmem vycházejícím ze Sixtinské kaple. Jeho bratři z
domovského kláštera ho chválili za to, že první černý byl řádně černý a
ten bílý zase skutečně bílý. "První dým, který z komína vyšel, byl hustý a
černý. Říkali jsme si, že je to proto, že tam je konečně Slovák. “V roce
2005 jsem byl na Svatopetrském náměstí a barvu dýmu tehdy nešlo jasně
poznat," řekl páter Juraj Pigula.
Páter Pavol, který je ve Vatikánu již 7 let, také oblékal papeže
Františka v takzvané komnatě slzí, kde papežové po volbě tráví pár
prvních minut o samotě, což často doprovází slzy. "Byli jsme hrdi, že
právě on patří k těm, kdo znali jméno nového papeže jako první. Žertovali
jsme, kdy už přijde ta esemeska, kdo se jím stal. On to, samozřejmě, bral
velice vážně," hájil profesionalitu pátera Pavla páter Pigula.

A short passage from
Francis’ 1st homily - March 14, 2013
Gospel continues with an important moment. The same Peter
who had confessed Jesus Christ said to him: You are the
Christ, the Son of the living God. I will follow you, but let’s not
talk about the cross. This is not a part of it. I will follow you in
other directions, but not to the cross. When we journey without the cross,
when we build without the cross and when we confess a Christ without the
cross, we are not disciples of the Lord: we are worldly, we are bishops,
priests, cardinals, popes, but not disciples of the Lord.

J

ještě i jezuitou?“
Tuto otázku mi v posledních
dnech položilo mnoho lidí.

E PAPEŽ STÁLE

P. James Martin SJ
o jezuitském slibu poslušnosti
přeložila Lenka Češková
převzato z www.jesuit.cz

Jezuita je jezuitou jednou provždy, ode dny, kdy vstoupil do noviciátu, až do své smrti, pokud Tovaryšstvo Ježíšovo formálně neopustí neboli –
v církevní hantýrce – pokud není „propuštěn“. (Tři údaje na náhrobním
kameni jezuity jsou: Natus, datum narození, Ingressus, datum vstupu do
noviciátu, a Obiit, datum úmrtí.) Když většina jezuitů zakončí svou jezuitsk
ou průpravu čili „formaci“, není pouze vyzvána k tomu, aby složila tři sliby
chudoby, čistoty a poslušnosti (které jezuité poprvé pronášejí na konci
noviciátu, tzv. první sliby) a zvláštní „čtvrtý slib“ papeži „ohledně misií“, tj.
otevřenost k tomu být poslán kamkoliv na světě nebo k výkonu jakéhokoliv

poslání. Činí také několik „slibů“. Jezuité mimo jiné slibují, že nebudou
usilovat o žádné vysoce postavené místo nebo „hodnost“ v Tovaryšstvu ani
v církvi. Tímto slibem chtěl sv. Ignác předejít tomu, aby si jezuité budovali
onu duchovní kariéru, která mu v jeho době přišla tak odpudivá. U jezuitů se
tedy předpokládá, že se budou všem podobným úřadům vyhýbat.
Někdy však Vatikán jezuitu požádá, aby se stal biskupem nebo
arcibiskupem; často je tomu v oblastech s menším množstvím místních
povolání nebo tam, kde Vatikán v jezuitovi vidí vynikajícího kandidáta na
post biskupa. Když k tomu dojde, jezuita požádá generálního představeného
o dovolení a je mu téměř vždy vyhověno. (Osobně věřím, že je to spíše ze
zdvořilosti; z technického hlediska může Vatikán dělat, co chce, a požádat, o
koho chce.) Jezuita samozřejmě může toto pozvání odmítnout, protože bisk
upské svěcení je svátost a nikdo k němu nemůže být donucen. Pokud jezuita
toto pozvání přijme (a on ho z touhy být nápomocen univerzální církvi přijme
téměř vždy), je formálně vyvázán ze svých slibů poslušnosti a chudoby. Ze
slibu poslušnosti proto, že už zjevně nepřijímá nařízení od generálního
představeného jezuitů. (Ve věčných slibech jezuita slibuje, že bude otevřen
radám otce generála, pokud mu je nabídne.) Ze slibu chudoby proto, že podle
kanonického práva musí biskup vlastnit majetek. I nadále je však tento biskup
tradicí považován za jezuitu. Například když jsou „jezuitští biskupové“ na
návštěvě v nějakém městě, bývají často ubytováni v jezuitské rezidenci;
důchod téměř vždy tráví v jezuitských infirmeriích se svými spolubratry a
pohřbíváni bývají na jezuitských hřbitovech.
Nejlepší „důkaz“ podává oficiální vyjádření jezuitské kurie k volbě
papeže Františka, kde generální představení jezuitů Adolfo Nicolás o papeži
hovoří nejprve jako o „kardinálovi Jorge Mario Bergogliovi SJ“, a používá
přitom tradiční zkratku pro jezuitu (SJ), a pak ho nazývá „naším bratrem“.
Jezuitští biskupové, arcibiskupové a kardinálové jsou v lokálních katalozích
jezuitských provincií vždy jmenováni na první straně. Například kardinál
Avery Dulles SJ byl po své kardinálské kreaci papežem Janem Pavlem II. až
do své smrti uváděn na straně č. 1 katalogu newyorské provincie. (Pohřben je
na jezuitském hřbitově v Auriesville, N.Y.). A konečně, když se papež
minulý týden setkal s otcem generálem, řekl mu, že se k němu má chovat jako
ke každému jinému jezuitovi.
Takže ano, papež je jezuita.
A abych odpověděl ještě na další dvě otázky: Ano, generální
představený Tovaryšstva je vázán poslušností papeži Františkovi, ne naopak.
Za několik dní se otec generál setká s papežem Františkem „formálně“, aby
mu nabídnul svou poslušnost, tak jako to vždy dělají generální představení
jezuitů u každého papeže. A ne, vážně pochybuji o tom, že by kardinál
Bergoglio žádal otce generála o dovolení, zda může přijmout své zvolení za
papeže; mimochodem, byl zavřený na konkláve.

Mše svatá ve Washingtonu, D.C.
21. dubna 2013 bude mše svatá v Národní svatyni
Immaculate Conception v české kapli
Panny Marie Hostýnské.
začátek v 12.15pm
Všichni jsou srdečně zvání oslavit vzkříšeného Ježíše Krista

V

NÁRODNÍ SVATYNI
NEPOSKVRNĚNÉHO
Početí ve Washingtonu
DC v ony dny převažoval český, ale
i slovenský jazyk. Psal se rok 1983
a od pátku 24. června až do neděle,
se tisíce Čechů a Slováků sešlo na
posvěcení nové české kaple Panny
Marie Hostýnské. V pátek byly
přeneseny do kaple ostatky sv. Jana
Nepomuckého Neumanna. V sobotu byl posvěcen nový oltář. V
neděli se slavila mše svatá v
hlavním kostele za účastí 6 000 lidí.
V neděli 16. června 2013
chceme oslavit 30. výročí
posvěcení kaple. Další
informace o přípravě oslavy
budou v příštím čísle Zvonu.

Zemřeli:
Paní Maria Jureňová  maminka Ferdinanda Jureni, zemřela 19. ledna
2013 v Bratislavě ve věku 98 let. Prosím, vzpomeňte na ni v modlitbě.
Odpočinutí věčné dej ji, Pane, a světlo věčné ať ji svítí. Rodina Jureňová.
Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci dubnu:
Irene Lesler 3. dubna, Marta Hnízda 4. dubna, Václav Hnízda 9. dubna, Lubo
Králiček 11. dubna, William Janek 13. dubna, Jan Pongo 20 dubna, Michal
Josef Sykora 21. dubna, Steve Neyland 24. dubna, František Daněk 24.
dubna, Maximilian F. Combs 26. dubna.

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Věra Lepšík, Bohdan a Jirina Kowalyk, Anna Hlavatá,
Milan Blaha, Ferdinand Jureňa, George a Jana Planer, Alexandra Vondráček,
Maria H. Sefcik.
Prvé výročie úmrtia Fr. Martina Svitaňa si pripomenieme výročnou sv.
omšou v stredu 10. apríla o 7:00 P.M., a potom tiež v nedeľu 14. apríla o 11:00
A.M. Po tejto nedeľnej sv. omši ste všetci pozvaní na spoločný obed do hornej
haly.
Rev.Štefan Chanas, slovenský kostol na Manhattanu

úmysly mší svatých v měsíci dubnu 2013
datum úmysl

dárce

04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-07
04-10
04-11
04-12
04-14
04-16

Andrew Poncic
Anna Benáček
rodina Sedláčková
Jana Brotánková
Alex. Vondráček

4-17

Za zemřelého Michala
Za zemřelou maminku
Za zemřelou Ludmilu Sedláčkovou
Za zemřelého Marco a Marii Weirichovy
Za zemřelého manžela Dr. Jiřího Vondráčka
Za krajanskou rodinu
Za zemřelého manžela Františka Chytila
Za zemřelého tatínka
Za Jitku a Františka Blahu
Za krajanskou rodinu
Za zemřelého Oldřicha Benáčka
Za + rodiče Blahovy, syna Františka, manž. Jitku
a příbuzné z obou stran

04-18 Za zemřelou Marii Jureňovou
04-21
04-24
04-28
04-30

Za zemřelého Rev. Aloise Vyorala
Za zemřelé rodiče Josefa a Josefu Klusáčkovy
Za Bohuslava a Františku Rychlíkovy
Za + Ivanku Kowalyk - Berger a celou rodinu

Lucie Chytil
Anna Benáček
Anna Benáček
přátelé
manželé Bláhovi
rodina Tomečkova a
Vaškova
manželé Jelínkovi
B a J Kowalyk
rodina Hnízdova
B a J Kowalyk

ZVON vydává Czech Catholic Mission in NYC, Inc
110-06 Queens Blvd., Forest Hills, NY 11375 Tel: (718) 575 8959
šeky na podporu pro časopis a misii: Czech Catholic Mission in NYC
na mše svaté: Rev. Antonín Kocurek
Krajanské bohoslužby jsou každou neděli v 10.30 am
v dolním kostele Panny Marie Karmelské 23-25 Newtown Ave Astoria, NY 11102
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
web:
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

7. ekumenický
koncil
Byzantští císařové uznávali autoritu papeže, ale ne že by jej poslouchali. Spíše předpokládali, že papež má
poslouchat je. Papež hledal pomoc proti Langobardům, kteří ohrožovali papežské území a také byzantské teritoria v
dnešní Itálii. Když se nedovolal pomoci u císaře, obrátil se na Karla Martela, franského vojevůdce, který zvítězil v bitvě
u Tours 732, kde zastavil postup muslimského vojska do Evropy. Jeho syn Pepin porazil Langobardy a území, které
dobyl, nedal nazpět byzantskému císaři, ale papeži (okolo 755756). Od té doby papežský stát v čele s papežem měl
důležitou politickou roli a to až do 19. století.
Ještě před koncilem se odehrával boj týkající se úcty k obrazům. Má se zobrazovat Ježíš a svatí a nebo je to
rouhání? Hnutí, které podporovalo ničení obrazů, se nazývá obrazoborectví “Ikonoklasmus”. Císař Leo III. (717741)
zachránil Konstantinopol před muslimy. Za to byl velice uctívaný  ale tvrdě zastával Ikonoklasmus  ničení obrazů a
ikon. S obrazoborectvím se můžeme v dějinách církve setkat ještě i v pozdějším období. Na začátku 15. století, zvláště
kolem roku 1420, zasáhlo obrazoborectví také husitské Čechy, kdy husitům padla za oběť při plenění kostelů a klášterů
většina starých gotických památek. Z jiného důvodu ničili obrazy a ikony za komunismu v Rusku.
Někteří protestantští reformátoři povzbuzovali své stoupence k ničení uměleckých děl, neboť je považovali za
modly. Huldrych Zwingli a Jean Calvin zvolili obrazoborecký přístup při záboru katolických kostelů ve Švýcarsku.
Irene of Athens *752 + 803
Koncil byl svolán císařovnou Irenou. (jediný koncil, který svolala žena)
První zasedání, kterého se zúčastnila i císařovna, bylo 1. srpna 786 v Konstantinopoli. Ihned po
zahájení skupina vojáků podporujících obrazoborectví vnikla na zasedání a chtěla zabít
konstantinopolského biskupa Tarasiuse. Po této události byl koncil rychle přemístěn do Nicei.
Biskupové uznali hodnotu obrazů a ikon, které po staletí byly také prostředkem k poučování lidí. Přes 90
procent lidí neumělo číst, ani psát. Koncil odsoudil Ikonoklasmus. Papežský legát potvrdil výsledky koncilu.
Franský král Karel Veliký a jeho biskupové neuměli řecky. Byl jim doporučen latinský překlad, který byl tak špatný,
že nabyli domnění, že koncil potvrdil správnost ikonoklasmus. Teprve roku 794 po všech útrapách a vysvětlování
potvrdil papež Hadrián text koncilu. Křesťané mohou uctívat ikony a obrazy, ale klaní se tomu, na kterého ikony
poukazují  toto moudré doporučení teologů nakonec zvítězilo.

Druhý koncil v Nicei (786)

