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

Děti se dovedou zcela oddat hře. Ničím se při ní nedají rušit
a zapomínají při ní samy na sebe. Zcela se do ní vloží. Barokní umělci
často prezentovali anděly jako děti, které se plně oddávají hře. Vánoční
anděl Mathiase Grünewalda na isenheimském oltáři se zcela rozplývá ve
své hře na gambu. Podle kunsthistorika Wilhelma Fraengera jsou pro
Grünewalda andělé “nádobou nebeského úžasu a slasti, jsou souhrnem
blaženosti, která se radostně rozlévá kolem”. Jsou tedy mistry oddanosti,
plně přítomni v časovém bodu, oddávají se zcela tomu, co právě činí.
O jednom židovském rabínovi se po jeho smrti říkávalo? “Pro něho bylo
vždycky nejdůležitější to, čím se právě zabýval.” Zřejmě byl andělem
oddanosti zasvěcen do tajemství soustředit se zcela do jediného
okamžiku.
Badatel se oddává své práci a nepovolí, dokud nenajde řešení.
Řemeslník se oddá svému povolání. Oddanost má ale vztah hlavně ke
dvěma oblastem: k lásce, k sexualitě a k Bohu v mystice. Co znamená
oddanost v mém životě, se nejzřetelněji ukáže v oddané lásce. Vrcholem
oddanosti je sexuální akt, kdy každý z partnerů zapomíná sám na sebe
a zcela se odevzdává tomu druhému až k vzájemnému splynutí. Kdo se
odevzdává, zcela se vzdává sebe. Nelpí už na sobě pro samý strach, že
by se mohl ztratit. On se může ztratit, protože ví, že padne do milované
a milující náruče.
Jako existuje vrchol v sexualitě, tak existuje v každé lásce vůbec.
Kdo miluje druhého člověka, odevzdává se mu. Nerad by zůstal jen při
sobě, rád by byl při druhém, protože je mu vším. V takové oddanosti
zakoušíme nové bohatství. Kdo se odevzdá milovanému a milujícímu
člověku, je jeho láskou tak obdarován, že se cítí bohatší, živější
a volnější než předtím. Mnoho lidí se však odevzdat nedovede. Jsou plni
nedůvěry, že by jejich oddanosti mohlo být zneužito a že by přitom
ztratili sami sebe. Právě ti, kteří by rádi měli vše pod kontrolou, kteří
kontrolují své city, své partnerství svá slova a i své činy, nejdou pro
samy strach, aby neukázali svá slabá místa, schopni se odevzdat. Chybí
jim podstatný aspekt zdařilého života. Kdo se nedovede odevzdat,
zůstane nakonec sám. Není schopen setkat se s druhým. Bez oddanosti
nelze milovat, bez lásky nelze žít.
O světcích se traduje, že se zcela a naprosto oddali Bohu. Dali
se mu k dispozici. Prosili ho, aby s nimi učinil, co chce. My si s takovou
modlitbou radikální oddanosti nevíme rady, ale světci se jí osvobodili.
Mohli s důvěrou vykročit do budoucna. Věděli, že všechno, co pro ně

plánuje On, je dobré. Známá
modlitba bratra Klause z Flüe?
“Můj Bože, vezmi mne mně a dej
mne sobě” z něho udělala
mystika, člověka transparentního
pro Skutečnost, která je nad naší
skutečností. A proto mohl být pro
své současníky mírotvůrcem,
andělem, který jim ukázal nové
cesty, protože se předtím sám
vymanil ze všech sporů a viděl
vše pohledem Božím.
Tato oddanost neznamená
zříci se sebe, nýbrž najít se novým
způsobem  v Něm. Podle Ježíše
je tato oddanost předpokladem
plodného života. Leckdy
vynakládají zbožní lidé všechnu
svou náboženskou aktivitu na to,
aby sami sebe pevně drželi v hrsti,
aby byli v bezpečí, spaseni. Jejich
život je ale neplodný, a proto
nikdy nezakusí ono životní
bohatství, které z oddanosti
vyvěrá.
Přeji ti, aby tě anděl
oddanosti uvedl do svého umění:
aby ses dovedl odevzdat
milovaným lidem a tomu, který je
Láska. Oddanost tě velmi obohatí;
povede tě do svobody i do
propastné důvěry, že tvůj život
bude dobrý. Dovol sám sobě
padat volným pádem do Boží
náruče a ucítíš, že jsi nesen. Tvůj
svalový pancíř kulturistiky, který
sis pracně vypěstoval, abys unesl
sám sebe, se může klidně uvolnit
a ty pocítíš, že jsi živý a volný.
Tvůj život bude plodný. Tím, že
odevzdáš sebe, rozkveteš.

“W

ELCOME HOME”,
SRDEČNĚ mě zdraví

muž, který právě
přijal svaté přijímání. Vrátil jsem se
z dovolené, kterou jsem převážně
strávil u rodičů doma na Hovězí v
ČR. Tak jsem si řekl sám pro sebe:
“Kde je můj domov? Tady, kde
sloužím jako kněz pro krajany žijící
v New Yorku, a nebo tam, kde jsem
se narodil?” Ano, můj domov je tam,
kde jsem se narodil, prožil své
dětství a mládí. Tam znám důvěrně
každé zákoutí a každý kopec. Na
druhou stranu už skoro třicet let žiji
mimo domov  počítám  li do toho
ještě studia.
Když jsem dokončil studia
a byl vysvěcen na kněze, dal jsem si
předsevzetí, že tam, kam mě biskup
pošle, tam bude můj domov, tam
budu rád. Jednoduše se to řekne.
Také jsem se snažil ve všech
farnostech být s lidmi a ne pro lidi.
Vyhýbal jsem se výrazům jako vaše
nebo vy, ale snažil jsem se používat
a také cítit naše a my. Z toho tedy
vyplývá, že jsem teď skutečně doma.
Má to však ještě jeden háček a vy
dobře tušíte jaký. Náš opravdový
domov je ten, odkud jsme přišli.
Tam se setkáme všichni a bude nám
tam opravdu všem dobře.
Je to náruč Boží,
odkud jsme přišli....
Milí čtenáři, přeji Vám hezký
čas strávený s časopisem ZVON.
Fr. Antonín

Události z Washingtonu

Pouť na Slavnost Sedmibolestné Panny Marie
a 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoda
Václav J. Solfronk
na Moravu
V neděli 15. září naši Slovenští bratři ve víře slavnostně oslavili svátek
Sedmibolestné Panny Marie – patronky Slovenska a 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoda na Velkou Moravu. Poutníci z Clifton, New
Jersey též slavili sté výročí založení jejich farnosti sv. Cyrila a Metoda.
Slavná mše svatá byla v 11 hod. dopoledne v dolní kapli (Crypt Chapel)
Národní basiliky Neposkvrněného početí ve Washingtonu, D.C..
Slavnostní mši svatou sloužil dp. Martin Kertys, C.O. Krajané z Cliftonu
přijeli autobusem a k nim se přidalo mnoho místních a přespolních
věřících. Na parkovišti bylo vidět auta z okolních států a nescházeli ani
representanti z odlehlých států např. Illinois, Florida, Ohio atd.
Mši svatou organizovala osada sv. Cyrila a Metoda, Slovenská katolická
jednota, Velvyslanectví Slovenské republiky a Generální konsul
Slovenské republiky v New Yorku. Mezi přítomnými byla pěkná skupina
diplomatů jak ze Slovenského, ale i Českého velvyslanectví a každé
delegaci včele stáli jejich velvyslanci Peter Kmec a Petr Gandalovič.
Přítomni měli možnost vyslechnout pěkné kázáni na téma ‘‘Bolest –
choroba těla či zdraví duše‘‘ a slyšet ty velmi oblíbené a všem známé
slovenské chrámové zpěvy. Po zakončení mše svaté dp. Kertys vyzval
pana velvyslance Slovenské republiky Petera Kmece, aby oslovil
přítomné. Následovalo fotografování a společenské posezení v jídelně
basiliky. Věříme, že návštěvníci zblízka i zdáli odjeli domů s pěknými
vzpomínkami na pouť ve Washingtonu.
- K uctění 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoda na Velkou Moravu
Velvyslanectví Slovenské Republiky pořádalo výstavu a ilustrovanou
přednášku na téma ‘‘In the Footsteps of Sts. Cyril and Method‘‘
(Ve šlépějích sv. Cyrila a Metoda) ve čtvrtek 26. září v 6:30 večer.
Přednáška pana Pavola Demeše nás obeznámila s místy, které byly
spojeny s životem a dílem těchto našich věrozvěstů. Pan Demeš strávil
poslední tři roky na cestách a navštívil mnoho míst, které jsou spojeny
s posláním našich světců Cyrilem a Metodějem. Pan Demeš je zkušeným
fotografem a je též odborníkporadce v zahraniční politice. Byl to velmi
zajímavý večer, díky všem, kteří tuto přednášku zorganizovali.

10 Things Pope Francis Wants You to Know
John L. Allen, JR
Tato malá knížečka nám podává srozumitelně deset věcí, které
chce papež František zdůraznit ve svém pontifikátu. Autor knížky John
Allen, Jr., je vatikánský zpravodaj pro CNN, spisovatel a korespondent
pro National Catholic Reporter. Píše o hodnotách, vizích a také poselství,
které má papež pro nás. Rád bych v příštích deseti vydáních sdílel
myšlenky této krásné knihy s Vámi.
Fr. Antonín

A Poor Church for the Poor

1

In a March 16, 2013, session with the roughly 6,000 journalists on hand
in Rome to cover the papal transition, the pope shared the story of why
he chose his name in tribute to Francis of Assisi, whose love affair with
“Lady Poverty” is the stuff of legend. The new pope then said, in a
phrase that hints at an entire program of governance; “How I would like
a poor church for the poor!”
The first thing Francis wants you to know, therefore, is that Christ came
to offer love and salvation to all, but in a special way to the poor. To be a
Christian thus means in a special way to never forget the poor, to invert
the value system of the wider world, and to put the poor and the forgotten at the center of our attention.
Francis made this concern for the poor the key line of his homily for this
inaugural Mass on March 19, insisting that “authentic power is service,”
especially service to ”the poorest, the weakest, [and] the least important.” To make sure that no one missed the point, he also repeated that
line in his third tweet since taking office, dispatched shortly after the
Mass ended.
This instinct is not something that just came to Francis after his election.
It reflects his thinking and leadership over is entire career.
“We live in the most unequal part of the world, which has grown the
most yet reduced misery the least,” the future pope said during a gathering of Latin American bishops in 2007.

“The unjust distribution of goods persists, creating a situation of social
sin that cries out to heaven and limits the possibilities of a fuller life for
so many of our brothers.”
Economic poverty is not his only concern. He’s also reached out to those
who live in a kind of social poverty, stigmatized by others who see them
with fear or prejudice. In 2001, for instance, he visited a hospice to kiss
and wash the feet of twelve AIDS patients; the image of the future pope
doing so has already become an icon.
To be clear, this love for the poor does not mean turning Christianity into
a political party pursuing any specific program of social or economic reform. As a leader in the Jesuit order during the 1970s, than - Father Bergoglio stood out for insisting that individual conversion has to take
precedence over structural change.
Yet there’s no doubt that as the first pope from Latin America and the
first from the developing world, Francis understands that he carries the
aspirations and the yearnings of the world’s poor with him. He will want
to be a tribune for their concerns; the inequities of a globalized economy,
the carnage of war and violence, environmental degradation, and the perception that international affairs are stacked against the interests of
smaller and poorer nations.
Likewise, Francis may well
want to shed some of the traditional trappings of the papacy that
speak of wealth and privilege.
Right away, he declined to don the
ermine-trimmed red cape known
as the mozzetta, which was left
hanging on the wardrobe in the
Room of Tears as he stepped out
to greet the crowd after his election.
This “pope for the poor,” in
other words, wants a new commitment to the poor to be at the heart
of Christianity’s role in the world,
and he wants the papacy to be a
credible carrier for that message.

In memoriam
Rev. Francis Novák, C.Ss.R.

George J.
Švejda PhD

24. června 2013
v požehnaném věku 90 let povolal na
věčnost Nejvyšší Pán svého služebníka
Otce Francise Nováka
Otec Francis Novák patřil ke třetí
generaci ČechoAmeričanů. Narodil se
4. unora 1923 ve městě Dwight, Nebraska.
Jeho otec byl bankéřem a později
majitelem realitní kanceláře. V rodině bylo
šest dětí: čtyři synové a dvě dcery.
Otec Francis studoval nejprve
v St. Joseph`s College v Kirkwood,
Omaha a svá teologická studia dokončil ve Wisconsinu, kde studoval v
Immaculate Conception Seminary. 29. června 1949 byl vysvěcen na
kněze. Jeho dva bratři se také stali kněžími (jeden z nich dokonce
biskupem) a jedna sestra se stala řeholnicí a působila jako sister
Elizabeth of Notre Dame ve městě Omaha v Nebrasce. Byla známou
ředitelkou katolických škol
a jako znamenitá učitelka pokračovala ve zlepšení pedagogických metod.
Druhým působištěm, kam byl otec Novák poslán jako kněz
redemptorista, byla farnost sv. Václava v Baltimore, kde sloužil českým
osadníkům a zároveň se zdokonaloval v českém jazyce.
Otec Novák pokračoval ve svém vzdělání na Catholic University of
America, kde obdržel v roce 1980 Master's Degree v liturgii a v květnu
1984 titul Doctor of Ministry na St. Mary's Seminary University. Je též
autorem několika knih v oboru teologie.
Shakespeare ve svém díle Jindřich V. Act 5 napsal: “Dobrá noha
padne, přímá záda se ohnou, černý vous zbělí, kadeří hlava zholohlaví,
obličej zvadne…, ale dobré srdce … je sluncem a měsícem, poněvadž
svítí jasně a nikdy se nezmění, ale drží svůj směr správně.”
A takový byl právě Otec Novák. Jeho srdce udržovalo směr
správně. On sám učil jak správně žít a konečně jak umřít. V prvním listu
sv. Pavla ke Korintským 15, 58 se praví: “Proto buďte pevní, moji milí
bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše
námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.”
Tím Otec Novák žil a tomu věřil.
Při plánování a stavbě české národní kaple se otec Novák stal
“prime mover” - doslova hybnou pákou tohoto projektu. Pracoval též

jako Executive Director of National Catholic Stewardship Council in
Washington, D.C. a od září roku 1976 sloužil měsíčně českou mši svatou
pro české krajany. Nejprve v Holly Redeemer College a po vysvěcení
české národní kaple, právě v této kapli. V roce 1990 byl přeložen do
Chicaga, Illinois, kde pokračoval ve své práci pro National Conference
of Total Stewardship. Od roku 2000 žil a neúnavně působil
v St. Clement Health Care Center v Liguori, Missouri, kde zemřel
24. června 2013.
Jen několikrát se mu podařilo navštívit naši, ale především také
“jeho milovanou českou kapli". Naposledy při soukromé návštěvě v
souvislosti s oslavou jeho 60. výročí kněžství v roce 2009.
Jsme nesmírně vděční za dlouhá léta služby, která dal otec Novák církvi,
redemptoristům a českým krajanům. Vážíme si jeho práce při
vybudování české národní kaple. Jeho smrtí skončil plodný život
vzácného člověka a kněze, velkého syna státu Nebraska a potomka
českých emigrantů v Americe.
Requiescat in Pace

Mons. Václav Malý
Pomocný biskup pražský
nový biskup pro krajany žijící v zahraničí
bude celebrovat mši svatou
v kostele Panny Marie Karmelské v Astorii, NY
v neděli 13. října 2013
v 10.30 am
po mši svaté s ním bude beseda
v 1.00 pm
v Parish Center (naproti kostela)

V dalších dnech navštíví otec biskup Kalifornii  20. října
a Chicago  27. října

Mons.

Václav Malý
Nový biskup
pro krajany
žijící
v zahraničí

Životopis biskupa Václava Malého

(převzato s www.apha.cz)

Titulární biskup marcelliánský
Pomocný biskup pražský
Heslo: POKORA A PRAVDA
Narozen 21. září 1950 v Praze.
Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969 - 1976
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
Vysvěcen 26. června 1976 v Praze.
1976 - 1978 kaplanem ve Vlašimi a Plzni.
V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 bez státního
souhlasu,pracuje jako zeměměřičský figurant. V květnu 1979 zatčen,
obviněn z podvracení republiky, ve vazbě do prosince 1979.
1980  86 topičem v pražských hotelech.
1981  1982 mluvčím Charty 77.
V roce 1989 mluvčím Občanského fóra.
1990 - 1991 duchovním správcem kostela sv. Gabriela.
1989
1991  1996 farářem v kostele
sv. Antonína v Holešovicích.
1. prosince 1996 jmenován kanovníkem
Metropolitní kapituly u sv. Víta.
3. prosince 1996 jmenován titulárním
biskupem marcelliánským a pomocným
biskupem pražským.
Konsekrován 11. ledna 1997 v Praze.

Blahopřejeme:
Dodatečně blahopřeji k osmdesátým narozeninám, které
měla paní Vlasta Krupková minulý měsíc 24. září.
Za celou komunitu Vám milá paní Vlasto, přeji Boží
požehnání do dalších let.

Pan Vít Fojtík z New Jersey oslaví 6. října sedmdesáté narozeniny.
K velkému zástupu gratulantů se připojuje i krajanská rodina z Astorie.
Milý Víte, ať Ti Bůh žehná do dalších let. Hodně zdraví
a optimismu Ti za celou komunitu z Astorie přeje
Fr. Antonín

Zemřeli:
Pan František Daněk zemřel 27. července 2013 ve věku 96 let. František
Daněk žil dlouhá léta v Astorii. Zemřel v České republice, kde se se svou
ženou odstěhovali v roce 2006. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo
věčné ať mu svítí.

Dne 17. září 2013 zemřel dlouholetý člen naší krajanské
rodiny v Astorii, pan Karol Krupka. Poslední rok svého
života dosti trpěl. V těch chvílích mu stála po boku jeho
manželka Vlasta. Spolu s dcerou Norikou se o Karla
velmi dobře staraly po celou dobu jeho nemoci. S Karlem
jsme se rozloučili naposledy při mši svaté v kostele
Panny Marie Karmelské 20. září. Děkuji Vám, Karle, za
pomoc v kostele, ať Vám dá Bůh odměnu nebeského života. Fr. Antonín

Děkujeme za podporu české misie a Zvonu
V minulém období přispěli: Lubomír Hromádka, Václav Solfronk, Frank a Rose
Macek, Pat a Ed Babor, Miroslav Chybík, Libuše Kral, George a Hedvika Krátký,
Tonda a Helena Kočica, Anna Hlavatá.

Blahopřejeme k narozeninám
v měsíci říjnu:
Stanislav Kotyza 1. října, Radka Petrova 6. října, Vít Fojtík 6. října, Marie
Sedláčková 9. října, Tina Pasáček 10. října, Jarda Nehybka 13. října,
Miroslav Lebeda 20. října, Margaret Holubář 26. října, Věra Kutilová 27.
října, Marie Jelínková ml. 30. října.

úmysly mší svatých v měsíci říjnu 2013
datum

úmysl

10-01 Za zemřelého Mojmíra Otýpku (20. výročí)
10-02 Za + Dr. Josefa Sádlíka, Dr. Barbaru Podoski a
její dceru Marinu
10-07 Za Jiřího Šplíchala
10-10 Za zemřelou Helen a Michaela
10-13 Za zemřelou Miladu Slívovou
10-14 Za Annu Benáčkovou, za zdraví a Boží
požehnání
10-16 Za + bratra Vladimíra
10-17 Za Jiřího Krátkého, zdraví a Boží požehnání
10-18 Za + Františka a Libuši Širokou
10-20 Za + rodiny Smrčkovy a Pavlicovy
10-21 Za zemřelého Miroslava Ryšavého
10-23 Za + MUDr. Hanu Havelkovou
10-27 Za Vlastu Krupkovou, za zdraví a Boží
požehnání
10-30 Za + MUDr. Hanu Havelkovou

dárce

Helena Otýpka
manželé Sádlíkovi
manželé Sádlíkovi
Andrew Pončič
Anna Benáčková
Hedvika Krátká
Anna Benáčková
Hedvika Krátká s rodinou
rodina
Božena a Peter Smrčka
Zdeněk Sádlík
Jana Brotánek
Jiří a Hedvika Krátkých
Jana Brotánek

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

12. ekumenický
koncil
Téhož roku, kdy v Anglii byla vydána Magna charta, zasedal v Lateráně ekumenický koncil. Koncil se sešel
třikrát a to 11., 20. a 30. listopadu 1215. Sešlo se více než 400 biskupů z celé Evropy. Také biskupové z křižáckých
států. Dále také přišli zástupci některých zemí a méně významní panovníci se dostavili osobně. Nikdy předtím se
církev neleskla v takové slávě. Koncil svolal papež Inocenc III. a řídil tento koncil s velkou autoritou s vírou, že může
reformovat církev. Koncil se setkal jenom třikrát, ale už dávno předtím byly připravovány podklady pro koncil.
Koncil vydal 71 kanonů. První kanon obsahuje vyznání víry  nauka katolické víry, co je potřeba, abych byl
právoplatným členem církve a dosáhl spásy. V dalších kanonech se zde zmiňují hereze tehdejší doby a závaznost
světských panovníků udržovat víru a pomáhat církvi. Čtvrtý kanon napomíná Řeky (ortodoxní církev), aby se zdržela
nadřazenosti k latiníkům (západní církev). Dále koncil napomíná biskupy, aby nejednali jako aristokraté (převážná
část biskupů pocházela z těchto kruhů). Ostatky svatých musí mít oficiální potvrzení pravosti z Říma.
Každý člen církve musí alespoň jednou do roka přijmout svátost smíření (zpověď) a přistoupit ke svatému přijímání
o Velikonocích.
Bohužel ale také koncil odsouhlasil kanony, s nimiž dnes nemůžeme souhlasit. Odrážely tehdejší dobu.
Kanony 67  70 napomínají židy z půjčování peněz křesťanům za velké úroky. Zakazují židům veřejné funkce
a přikazují jim nosit odlišný oděv, aby si je nikdo nespletl s křesťanem.
Na závěr koncil vybízí křesťany k osvobození Svaté země od Muslimů.

Čtvrtý Lateránský koncil (1215)

Papež Inocenc III.
* 1160 + 16. července 1216

Magna Charta (začátek)
Velká listina práv a svobod
(původní text  latina)

